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ت .الميالد  209 :ت .الوفاة 279 :
قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
كتاب أبواب الطهارة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء ال تقبل صالة بغير طهور
[  ] 1حدددانا قتي ددة بددن سددايد حدددانا أبددو عوانددة عددن سددماه بددن حددرب ي وحدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن
إسرائيل عدن سدماه عدن مصداب بدن سداد عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال تقبدل
صالة بغير طهدور وال صددقة مدن للدول قدال نداد فدي حدبطده اال بطهدور قدال أبدو عيسدى دذا الحددب

أصح شيء في ذا ال اب وأحسن وفدي ال داب عدن أبدي الملديح عدن أبيده وأبدي ر درة وأندل وأبدو الملديح
بن أسامة اسمه عامر و قال ز د بن أسامة بن عمير الهذلي

باب ما جاء في فضل الطهور
[  ] 2حدددانا إسددحاو بددن موس ددى ا نصدداري حدددانا ما ددن بددن عيسددى الق د از ح دددانا مال د بددن أن ددل ي
وحدانا قتي ة عن مال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ر رة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم إذا توضددا الابددد المسددلم أو المددؤمن فغسددل وجهدده خرجددج مددن وجهدده ددل خطي ددة ن ددر إليهددا
باينيدده مددع المدداء أو مددع اخددر قطددر المدداء أو نحددو ددذا ومذا لسددل بدطدده خرجددج مددن بدطدده ددل خطي ددة

بطشتها بداه مع الماء أو مع اخر قطر المداء حتدى طخدرق ن يدا مدن الدذنوب قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسددن صددحيح و ددو حدددب

مالد عددن سددهيل عددن أبيدده عددن أبددي ر درة وأبددو صددالح والددد سددهيل ددو أبددو

صدالح السدماو واسدمه ذ دواو وأبدو ر درة اختلدف فددي اسدمه فقدالوا عبدد شددمل وقدالوا عبدد هللا بدن عمددرو
و كذا قال محمدد بدن إسدماعيل و دو ا صدح قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عطمداو بدن ع داو واو داو

والص ددنابحي وعم ددرو ب ددن ع س ددة وس ددلماو وعب ددد هللا ب ددن عم ددرو والص ددنابحي ال ددذي روب ع ددن أب ددي بك ددر

الصدبق ليل له سماع مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم واسدمه عبدد الدرحمن بدن عسديلة و كندى أبدا

عبد هللا رحل إلى النبي صلى هللا عليه وسدلم ف د ا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو فدي الطر دق وقدد

روب عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أحادب د

والصددنابح بددن ا عسددر ا حمسددي صدداحب النبددي صددلى

هللا عليه وسلم طقال له الصنابحي أطضا ومنما حدبطه قال سدماج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إندي

مكاار بكم ا مم فال تقتتلن بادي

باب ما جاء أو م تاي الصالة الطهور
[  ] 3حدانا قتي ة و ناد ومحمدود بدن لديالو قدالوا حددانا و يدع عدن سداياو ي وحددانا محمدد بدن بشدار
حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن عبددد هللا بددن محمددد بددن عقيددل عددن محمددد بددن الحنايددة

عددن عل ددي عددن النب ددي ص ددلى هللا عليدده وس ددلم ق ددال م تدداي الص ددالة الطه ددور وتحر مهددا التكبي ددر وتحليله ددا
التسليم قدال أبدو عيسدى دذا الحددب

أصدح شديء فدي دذا ال داب وأحسدن وعبدد هللا بدن محمدد بدن عقيدل

و صدوو وقد تكلم فيه باا أ ل الالم من قبل ح ه قال أبدو عيسدى وسدماج محمدد بدن إسدماعيل

طقول او أحمد بن حنبل ومسحاو بن إبدراييم والحميددي طحتجدوو بحددب
قال محمد و و مقارب الحدب

عبدد هللا بدن محمدد بدن عقيدل

قال أبو عيسى وفي ال اب عن جابر وأبي سايد

[  ] 4حدددانا أبددو بكددر محمددد بددن زنجو دده ال غدددادي وليددر واحددد قددال حدددانا الحسددين بددن محمددد حدددانا

سليماو بن قرم عن أبي طحيدى القتدات عدن مجا دد عدن جدابر بدن عبدد هللا رضدى هللا تادالى عنهمدا قدال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م تاي الجنة الصالة وم تاي الصالة الوضوء
باب ما طقول إذا دخل الخالء
[  ] 5حدانا قتي ة و ناد قاال حددانا و يدع عدن شدع ة عدن عبدد الا د بدن صدهيب عدن أندل بدن مالد
قال او النبي صدلى هللا عليده وسدلم إذا دخدل الخدالء قدال اللهدم إندي أعدوذ بد قدال شدع ة وقدد قدال مدرة

أخرب أعوذ ب من الخب

والخبي

أو الخب

والخ ائ

أرقدم وجدابر وابدن مسداود قدال أبددو عيسدى حددب

قال أبو عيسى وفدي ال داب عدن علدي وز دد بدن

أندل أصدح شديء فددي دذا ال داب وأحسدن وحددب

ز ددد

بن أرقدم فدي إسدناده اضدطراب روب شدام الدسدتوائي وسدايد بدن أبدي عرو دة عدن قتدادة فقدال سدايد عدن

القاسددم بددن عددوب الشددي اني عددن ز ددد بددن أرقددم وقددال شددام الدسددتوائي عددن قتددادة عددن ز ددد بددن أرقددم ورواه
شع ة ومامر عن قتادة عن النضر بن أنل فقال شدع ة عدن ز دد بدن أرقدم وقدال مامدر عدن النضدر بدن
أنل عن أبيه عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أبدو عيسدى سدالج محمددا عدن دذا فقدال طحتمدل أو

طكوو قتادة روب عنهما جمياا

[  ] 6أخبرندا أحمددد بددن عبدددة الضددبي ال صددري حدددانا حمدداد بدن ز ددد عددن عبددد الا د بددن صددهيب عددن
أنل بن مال أو النبي صلى هللا عليه وسلم او إذا دخل الخالء قدال اللهدم إندي أعدوذ بد مدن الخبد
والخ ائ

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما طقول إذا خرق من الخالء
[  ] 7حدانا محمد بن إسماعيل حدانا مال بن إسماعيل عن إسرائيل بدن بدونل عدن بوسدف بدن أبدي
بدردة عددن أبيدده عدن عائشددة رضددى هللا تادالى عنهددا قالددج داو النبددي صددلى هللا عليده وسددلم إذا خددرق مددن
الخددالء قددال ل ارن د قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

إس درائيل عددن

بوسدف أبددي بددردة وأبدو بدردة بددن أبدي موسددى اسددمه عددامر بدن عبددد هللا بددن نديل ا شدداري وال ناددرب فددي
ذا ال اب إال حدب

عائشة رضى هللا تاالى عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب في النهي عن است ال القبلة بغائط أو بول

[  ] 8حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن عطدداء بددن

ب ددد الليطددي عددن أبددي أبددوب ا نصدداري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أتيددتم الغددائط فددال
تستقبلوا القبلدة بغدائط وال بدول وال تسدتدبرو ا ولكدن شدرقوا أو لر دوا فقدال أبدو أبدوب فقددمنا الشدام فوجددنا
مراحيا قد بنيدج مسدتقبل القبلدة فننحدرب عنهدا ونسدتغ ر هللا قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عبدد هللا
بن الحارث بن ج ء ال يددي وماقدل بدن أبدي الهيدطم و قدال ماقدل بدن أبدي ماقدل وأبدي أمامدة وأبدي ر درة
وسهل بن حنيف قال أبو عيسى حدب

أبي أبوب أحسن شيء في ذا ال اب وأصدح وأبدو أبدوب اسدمه

خالدد بددن ز دد وال ددري أسددمه محمدد بددن مسدلم بددن عبيدد هللا بدن شددهاب ال دري و نيتدده أبددو بكدر قددال أبددو

الوليد المكي قال أبو عبد هللا محمد بن إدر ل الشافاي إنما مانى قدول النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ال

تستقبلوا القبلة بغائط وال ببول وال تستدبرو ا إنما ذا في الايافي وأما في الكنف المبنيدة لده رخصدة فدي
أو طسددتقبلها و كددذا ق دال إسددحاو بددن إب دراييم وقددال أحمددد بددن حنبددل رحمدده هللا إنمددا الرخصددة مددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول وامدا اسدت ال القبلدة فدال طسدتقبلها انده لدم بدر فدي

الصحراء وال في الكنف أو طستقبل القبلة
باب ما جاء من الرخصة في ذل

[  ] 9حدانا محم د بن بشار ومحمدد بدن المطندى قداال حددانا و دب بدن جر در حددانا أبدي عدن محمدد بدن
إسحاو عن أباو بن صالح عن مجا د عن جابر بن عبد هللا قال نهى النبي صدلى هللا عليده وسدلم أو

نسدتقبل القبلدة ببددول فرأبتده قبدل أو ط د ا بادام طسددتقبلها وفدي ال داب عددن أبدي قتدادة وعائشددة وعمدار بددن
طاسر قال أبو عيسى حدب

جابر في ذا ال اب حدب

[  ] 10وقددد روب ددذا الحدددب

حسن لر ب

بددن لهياددة عددن أبددي ال يددر عددن جددابر عددن أبددي قتددادة اندده رأب النبددي

صدلى هللا عليدده وسددلم ببددول مسدتقبل القبلددة حدددانا بددذل قتي دة حدددانا بددن لهياددة وحددب
صلى هللا عليه وسلم أصدح مدن حددب

بدن لهيادة وابدن لهيادة ضدعيف عندد أ دل الحددب

جددابر عددن النبددي
ضدا ه طحيدى

بن سايد القطاو وليره من قبل ح ه
[  ] 11حدانا ناد حدانا عبدة بن سليماو عن عبيد هللا بن عمر عن محمد بن طحيى بدن ح داو عدن
عمه واسع بن ح او عن بن عمر قال رقيج بوما على بيج ح صة ف أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكع ة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في النهي عن البول قائما
[  ] 12حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن المقدددام بددن شددر ح عددن أبيدده عددن عائشددة قالددج مددن
حددداكم أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو ببددول قائمددا فددال تصدددقوه مددا دداو ببددول إال قاعدددا قددال وفددي
ال اب عن عمر و ر دة وعبد الدرحمن بدن حسدنة قدال أبدو عيسدى حددب

وأصددح وحدددب

عائشدة أحسدن شديء فدي ال داب

عبددد الكددر م بددن أبددي المخددارو عددن نددافع عددن بددن عمددر عددن

عمددر إنمددا روب مددن حدددب

عمددر قددال رانددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وأنددا أبددول قائمددا فقددال طددا عمددر ال تبددل قائمددا فمددا بلددج قائمددا
باددد ق ددال أبددو عيس ددى ومنم ددا رفددع ددذا الح دددب
الحدددب

عبددد الك ددر م ب ددن أبددي المخ ددارو و ددو ضددعيف عن ددد أ ددل

ضددا ه أبددوب السددختياني وتكلددم فيدده وروب عبيددد هللا عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال قددال عمددر

رضدى هللا تاددالى عندده مدا بلددج قائمددا مندذ أسددلمج و ددذا أصددح مدن حدددب

عبددد الكدر م وحدددب

بر دددة فددي

دذا ليدر مح دوم وماندى النهددي عدن البدول قائمدا علدى التادبددب ال علدى التحدر م وقدد روب عدن عبددد هللا

بن مساود قال أو من الج اء أو تبول وأنج قائم
باب الرخصة في ذل
[  ] 13حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن ا عمددل عددن أبددي وائددل عددن حذط ددة أو النبددي صددلى هللا عليدده
وسددلم أتددى سد اطة قددوم ف ددال عليهددا قائمددا فاتيتدده بوضددوء فددذ بج ال تدداخر عندده فدددعاني حتددى نددج عنددد
عقبيدده فتوضددا ومسددح علددى خايدده قددال أبددو عيسددى وسددماج الجددارود طقددول سددماج و ياددا طحدددث بهددذا
الحدب

عن ا عمل ام قال و يع ذا أصدح حددب

وس دماج أبددا عمددار الحسددين بددن حر د

روب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي المسدح

طقددول سددماج و ياددا فددذ ر نحددوه قددال أبددو عيسددى و كددذا روب

منصددور وعبيدددة الضددبي عددن أبددي وائددل عددن حذط ددة مطددل رواطددة ا عمددل وروب حمدداد بددن أبددي سددليماو

وعاصددم بددن بهدلددة عددن أبددي وائددل عددن المغيدرة بددن شددع ة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وحدددب

أبددي

وائل عن حذط ة أصح وقد رخص قوم من أ ل الالم في البول قائمدا قدال أبدو عيسدى وعبيددة بدن عمدرو
السددلماني روب عندده إب دراييم النخاددي وعبيدددة مددن ددار التدداباين بددروب عددن عبيدددة أندده قددال أسددلمج قبددل

وفداة النبدي صددلى هللا عليده وسددلم بسدنتين وعبيدددة الضدبي صدداحب إبدراييم ددو عبيددة بددن ماتدب الضددبي
و كنى أبا عبد الكر م
باب ما جاء في االستتار عند الحاجة
[  ] 14حدانا قتي ة بدن سدايد حددانا عبدد السدالم بدن حدرب المالئدي عدن ا عمدل عدن أندل قدال داو
النبي صلى هللا عليده وسدلم إذا أراد الحاجدة لدم برفدع او ده حتدى بددنو مدن ا ر

روب محم ددد ب ددن ر يا ددة ع ددن ا عم ددل ع ددن أن ددل ددذا الح دددب

قدال أبدو عيسدى كدذا

وروب و ي ددع وأب ددو طحي ددى الحم دداني ع ددن

ا عمدل قددال قددال بددن عمددر دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أراد الحاجددة لددم برفددع او دده حتددى بدددنو

مدن ا ر

و دال الحدددبطين مرسدل و قددال لدم طسدمع ا عمددل مدن أنددل وال مدن أحدد مددن أصدحاب النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد ن ددر إلددى أنددل ب دن مال د قددال رأبتدده طصددلي فددذ ر عندده حكاطددة فددي الصددالة
وا عمددل اسددمه سددليماو بددن مهدراو أبددو محمددد الكددا لي و ددو مددولى لهددم قددال ا عمددل دداو أبددي حمدديال

فوراه مسروو

باب ما جاء في ار ة االستنجاء باليمين
[  ] 15حدانا محمد بن أبي عمر المكي حدانا ساياو بن عيينة عن مامدر عدن طحيدى بدن أبدي طيدر
عدن عبددد هللا بدن أبددي قتدادة عددن أبيده أو النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم نهددى أو طمدل الرجددل ذ دره بيميندده
وفددي ددذا ال دداب عددن عائشددة وسددلماو وأبددي ر درة وسددهل بددن حنيددف قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صددحيح وأبددو قتددادة ا نصدداري اسددمه الحددارث بددن ر اددي والامددل علددى ددذا عنددد عامددة أ ددل الالددم ر دوا
االستنجاء باليمين
باب االستنجاء بالحجارة

[  ] 16حددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن إبدراييم عددن عبددد الددرحمن بددن ب ددد قددال قيددل

لسددلماو قددد علمك ددم نبدديكم ص ددلى هللا عليدده وسددلم ددل شدديء حت ددى الخ دراءة فقددال س ددلماو أجددل نهان ددا أو
نسدتقبل القبلددة بغددائط أو بددول وأو نسددتنجي بدداليمين أو أو طسدتنجي أحدددنا باقددل مددن االاددة أحجددار أو أو
نسددتنجي برجيددع أو با ددم قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عائشددة وخ مددة بددن اابددج وجددابر وخددالد بددن
السدائب عدن أبيدده قدال أبددو عيسدى وحدددب

سدلماو فددي دذا ال دداب حددب

حسددن صدحيح و ددو قدول أكطددر

أ ل الالم من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم ومدن بادد م أروا أو االسدتنجاء بالحجدارة طجد

لم طستنج بالماء إذا أنقى أار الغائط والبول و ه طقول الطوري وابن م اره والشافاي وأحمد ومسحاو

ومو

باب ما جاء في االستنجاء بالحجر ن
[  ] 17حدانا ناد وقتي ة قاال حدانا و يع عن إسرائيل عن أبي إسحاو عدن أبدي عبيددة عدن عبدد هللا
قال خرق النبي صلى هللا عليه وسدلم لحاجتده فقدال الدتمل لدي االادة أحجدار قدال فاتيتده بحجدر ن وروادة
فاخذ الحجر ن وألقدى الروادة وقدال إنهدا ر دل قدال أبدو عيسدى و كدذا روب نديل بدن الر يدع دذا الحددب
عن أبي إسدحاو عدن عبيددة عدن عبدد هللا نحدو حددب

إسدرائيل وروب مامدر وعمدار بدن رز دق عدن أبدي

إسدحاو عددن علقمددة عددن عبددد هللا وروب ز يددر عددن أبددي إسدحاو عددن عبددد الددرحمن بددن ا سددود عددن أبيدده
ا سود بن ب د عن عبد هللا وروب ز ر ا بن أبي زائدة عن أبي إسحاو عدن عبدد الدرحمن بدن ب دد عدن
ا سود بن ب د عن عبد هللا و ذا حدب

فيه اضطراب حدانا محمد بدن بشدار الابددي حددانا محمدد بدن

جا ر حدانا شع ة عن عمرو بن مرة قال سالج أبا عبيدة بن عبد هللا ل تذ ر مدن عبدد هللا شدي ا قدال

ال قال أبو عيسى سالج عبد هللا بن عبد الرحمن أي الرواطات في ذا الحدب

عن أبدي إسدحاو أصدح

فلددم طقددا فيدده بشدديء وسددالج محمدددا عددن د ذا فلددم طقددا فيدده بشدديء و اندده رأب حدددب

ز يددر عددن أبددي

إسدحاو عددن عبددد الددرحمن بددن ا سدود عددن أبيدده عددن عبددد هللا أشد ه ووضداه فددي تدداب الجددامع قددال أبددو

عيسدى وأصدح شدديء فدي دذا عندددي حددب
هللا و إسرائيل أابج وأح ظ لحدب

إسدرائيل وندديل عدن أبدي إسددحاو عدن أبدي عبيدددة عدن عبددد

أبي إسحاو مدن دؤالء وتاباده علدى ذلد نديل بدن الر يدع قدال أبدو

عيسى وسماج أبا موسى محمد بن المطنى طقول سدماج عبدد الدرحمن بدن مهددي طقدول مدا فداتني الدذي
فاتني من حدب

ساياو الطوري عن أبي إسحاو إال لما اتكلدج بده علدى إسدرائيل نده داو طداتي بده أتدم

قددال أبددو عيسددى وز يددر فددي أبددي إسددحاو ل دديل بددذاه و سددماعه مندده بددوخره قددال وسددماج أحمددد ب ددن

الحسن الترمذي طقول سدماج أحمدد بدن حنبدل طقدول إذا سدماج الحددب
ال تسماه من لير ما اال حدب

عدن ازئددة وز يدر فدال ت دالي أو

أبي إسدحاو وأبدو إسدحاو اسدمه عمدرو بدن عبدد هللا السدبياي الهمدداني

وأبو عبيدة بن عبد هللا بن مساود لم طسمع من أبيه وال طارب اسمه
باب ما جاء في رايية ما طستنجى به
[  ] 18حدانا ناد حدانا ح دص بدن ايداث عدن داود بدن أبدي ندد عدن الشدابي عدن علقمدة عدن عبدد
هللا ب ددن مس دداود ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ال تس ددتنجوا ب ددالروث وال بالا ددام ف ن دده زاد

إخوانكم من الجن وفي ال اب عدن أبدي ر درة وسدلماو وجدابر وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى وقدد روب دذا
الحدددب

إسددماعيل بددن إبدراييم ولي دره عددن داود بددن أبددي نددد عددن الشددابي عددن علقمددة عددن عبددد هللا أندده

كداو مدع النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم ليلدة الجدن الحددب

بطولدده فقدال الشدابي أو النبدي صدلى هللا عليدده

وسلم قدال ال تسدتنجوا بدالروث وال بالا دام ف نده زاد إخدوانكم مدن الجدن و داو رواطدة إسدماعيل أصدح مدن
رواطددة ح ددص بددن ايدداث والامددل علددى ددذا الحدددب

عنددد أ ددل الالددم وفددي ال دداب عددن جددابر وابددن عمددر

رضى هللا تاالى عنهما
باب ما جاء في االستنجاء بالماء
[  ] 19حدانا قتي ة ومحمد بن عبد المل بن أبدي الشدوارب ال صدري قداال حددانا أبدو عواندة عدن قتدادة

عن مااذة عن عائشة قالج مرو أزواجكن أو طستطيبوا بالماء فد ني أسدتحيهم فد و رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم او ط اله وفي ال اب عن جر ر بن عبدد هللا ال جلدي وأندل وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى دذا
حدددب

حس ددن صددحيح وعلي دده الام ددل عن دد أ ددل الالددم طخت دداروو االس ددتنجاء بالمدداء ومو دداو االس ددتنجاء

بالحجددارة طج د

عنددد م ف د نهم اسددتحبوا االسددتنجاء بالمدداء ورأوه أفضددل و دده طقددول سدداياو الطددوري وابددن

الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء أو النبي صلى هللا عليه وسلم او إذا أراد الحاجة أباد في المذ ب
[  ] 20حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن

المغيرة بن شدع ة قدال ندج مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فداتى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
حاجته فاباد في المذ ب قال وفدي ال داب عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي قدراد وأبدي قتدادة وجدابر و حيدى بدن
عبيدد عددن أبيدده وأبددي موسددى وابدن ع دداح و ددالل بددن الحددرث قددال أبدو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح

و روب عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه او برتاد لبوله مكانا ما برتداد مند ال وأبدو سدلمة اسدمه عبدد

هللا بن عبد الرحمن بن عوب ال ري

باب ما جاء في رايية البول في المغتسل
[  ] 21حدانا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردو ه قاال أخبرنا عبدد هللا بدن الم داره عدن
مامر عن أشا

بن عبد هللا عدن الحسدن عدن عبدد هللا بدن مغ دل أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى

أو ببددول الرجددل فددي مسددتحمه وقددال إو عامددة الوس دواح مندده قددال وفددي ال دداب عددن رجددل مددن أصددحاب

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قددال أبدو عيسدى دذا حددب
بددن عبددد هللا و قددال لدده أشددا

لر ددب ال نارفده مرفوعدا إال مدن حددب

أشددا

ا عمددى وقددد دره قددوم مددن أ ددل الالددم البددول فددي المغتسددل وقددالوا عامددة

الوسواح منه ورخص فيه باا أ ل الالم مدنهم بدن سدير ن وقيدل لده أنده طقدال إو عامدة الوسدواح منده

فقال ر نا هللا ال شر له وقال بن الم اره قد وسع في البول فدي المغتسدل إذا جدرب فيده المداء قدال أبدو
عيسى حدانا بذل أحمد بن عبدة ا ملي عن ح او عن عبد هللا بن الم اره

باب ما جاء في السواه
[  ] 22حدانا أبو ر ب حدانا عبدة بن سليماو عن محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال أو أشدق علدى أمتدي مدرتهم بالسدواه عندد دل صدالة قدال

أبو عيسى وقد روب ذا الحدب

محمد بن إسحاو عن محمد بن إبدراييم عدن سدلمة عدن ز دد بدن خالدد

عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم وحددب

أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة وز دد بدن خالدد عدن النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم ال مددا عندددي صددحيح ندده قددد روب مددن ليددر وجدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا
عليدده وسددلم ددذا الحدددب

إسماعيل ف عم أو حدب

وحدددب

أبددي ر درة إنمددا صددح ندده قددد روب مددن ليددر وجدده وامددا محمددد بددن

أبي سلمة عن ز د بدن خالدد أصدح قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن أبدي بكدر

الصدددبق وعلددي وعائشددة وابددن ع دداح وحذط ددة وز ددد بددن خالددد وأنددل وعبددد هللا بددن عمددرو وابددن عمددر وأم

حبي دة وأبدي أمامدة وأبدي أبدوب وتمدام بدن ع داح وعبدد هللا بدن حن لدة وأم سدلمة وواالدة بدن ا سدقع وأبدي

موسى

[  ] 23حدددانا ندداد حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن محمددد بددن إسددحاو عددن محمددد بددن إب دراييم عددن أبددي
سدلمة عددن ز دد بددن خالدد الجهنددي قدال سددماج رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طقددول لدوال أو أشددق علددى

أمتدي مدرتهم بالسدواه عنددد ددل صدالة و خددرت صددالة الاشدداء إلددى الد

الليدل قددال فكدداو ز ددد بددن خالددد

طشدهد الصددلوات فددي المسددجد وسدواكه علددى أذندده موضددع القلددم مددن أذو الكاتددب ال طقددوم إلددى الصددالة إال
استن ام رده إلى موضاه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء إذا استيقظ أحد م من منامه فال طغمل بده في اإلناء حتى طغسلها
[  ] 24حددانا أبدو الوليدد أحمدد بكدار الدمشدقي طقدال دو مدن ولدد بسدر بدن أرطداة صداحب النبدي صدلى

هللا عليه وسلم حدانا الوليد بن مسلم عن ا وزاعي عن ال ري عن سدايد بدن المسديب وأبدي سدلمة عدن

أبدي ر درة عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قدال إذا اسددتيقظ أحدد م مددن الليدل فددال بددخل بددده فدي اإلندداء
حتى ط رغ عليهدا مدرتين أو االادا ف نده ال بددري أبدن باتدج بدده وفدي ال داب عدن بدن عمدر وجدابر وعائشدة
قال أبو عيسى و ذا حددب

حسدن صدحيح قدال الشدافاي وأحدب لكدل مدن اسدتيقظ مدن الندوم قائلدة اندج

أو لير ا او ال بدخل بده فدي وضدوئه حتدى طغسدلها فد و أدخدل بدده قبدل أو طغسدلها ر دج ذلد لده ولدم
ط سددد ذل د المدداء إذا لددم طكددن علددى بددده نجاسددة وقددال أحمددد بددن حنبددل إذا اسددتيقظ مددن النددوم مددن الليددل
فادخل بده في وضوئه قبل أو طغسلها فاعجب إلي أو بهر ق الماء وقدال إسدحاو إذا اسدتيقظ مدن الندوم

بالليل أو بالنهار فال بدخل بده في وضوئه حتى طغسلها
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء
[  ] 25حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي و شددر بددن مادداذ الاقدددي قدداال حدددانا بشددر بدن الم ضددل عددن

عبدد الددرحمن بددن حرملدة عددن أبددي ا ددال المدري عددن ر دداي بدن عبددد الددرحمن بددن أبدي سدداياو بددن حو طددب

عدن جدتدده عدن أبيهددا قالددج سدماج رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم طقدول ال وضددوء لمددن لدم بددذ ر اسددم
هللا عليه قال وفي ال اب عن عائشة وأبي سايد وأبي ر رة وسدهل بدن سداد وأندل قدال أبدو عيسدى قدال

أحمد بدن حنبدل ال أعلدم فدي دذا ال داب حددبطا لده إسدناد جيدد وقدال إسدحاو إو تدره التسدمية عامددا أعداد

الوضددوء ومو دداو ناسدديا أو متدداوال أج د أه قددال محمددد بددن إسددماعيل أحسددن شدديء فددي ددذا ال دداب حدددب

ر اي بن عبد الرحمن قال أبو عيسى ور اي بن عبد الدرحمن عدن جدتده عدن أبيهدا وأبو دا سدايد بدن ز دد

بن عمدرو بدن ن يدل وأبدو ا دال المدري اسدمه امامدة بدن حصدين ور داي بدن عبدد الدرحمن دو أبدو بكدر بدن
حو طب منهم من روب ذا الحدب

فقال عن أبي بكر بن حو طب فنس ه إلى جده

[  ] 26حدددانا الحسددن بددن علددي الحلدواني حدددانا ب ددد بددن دداروو عددن ب ددد بددن عيددا

عددن أبددي ا ددال

المري عن ر اي بن عبدد الدرحمن بدن أبدي سداياو بدن حو طدب عدن جدتده بندج سدايد بدن ز دد عدن أبيهدا
عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله

باب ما جاء في المضمضة واالستنشاو
[  ] 27حدددانا قتي ددة بددن سددايد حدددانا حمدداد بددن ز ددد وجر ددر عددن منصددور عددن ددالل بددن طسدداب عددن
سدلمة بدن نديل قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا توضدات فدانتطر ومذا اسدتجمرت فداوتر قددال
وفددي ال دداب عددن عطمدداو ول دديط بددن صددبرة وابددن ع دداح والمقدددام بددن مادددي ددرب ووائددل بددن حجددر وأبددي
ر درة ق ددال أبددو عيس ددى ح دددب

سددلمة ب ددن ن دديل حدددب

حس ددن صددحيح واختل ددف أ ددل الالددم ف دديمن ت ددره

المضمضة واالستنشاو فقالج طائ ة منهم إذا تر هما فدي الوضدوء حتدى صدلى أعداد الصدالة و أروا ذلد
فددي الوضددوء والجنابددة س دواء و دده طقددول بددن أبددي ليلددى وعبددد هللا بددن الم دداره وأحمددد ومسددحاو وقددال أحمددد

االستنشاو أو د من المضمضة قال أبو عيسدى وقالدج طائ دة مدن أ دل الالدم طايدد فدي الجنابدة وال طايدد

فددي الوضددوء و ددو قددول سدداياو الطددوري و اددا أ ددل الكوفددة وقالددج طائ ددة ال طايددد فددي الوضددوء وال فددي

الجنابة نهما سنة من النبي صلى هللا عليه وسلم فال تجب اإلعدادة علدى مدن تر همدا فدي الوضدوء وال

في الجنابة و و قول مال والشافاي في أخرة
باب المضمضمة واالستنشاو من ف واحد

[  ] 28حدانا طحيى بن موسى حدانا إبراييم بن موسى الرازي حدانا خالد بن عبدد هللا عدن عمدرو بدن
طحيى عن أبيه عن عبد هللا بن ز د قال رأبج النبي صلى هللا عليده وسدلم مضدما واستنشدق مدن دف

واحد فادل ذلد االادا قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن ع داح قدال أبدو عيسدى وحددب

هللا بن ز د حسن لر ب وقد روب مال وابن عيينة وليدر واحدد دذا الحددب

عبدد

عدن عمدرو بدن طحيدى ولدم

بذ روا ذا الحرب أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مضدما واستنشدق مدن دف واحدد ومنمدا ذ دره خالدد
ب ددن عب ددد هللا وخال ددد ب ددن عب ددد هللا اق ددة ح ددافظ عن ددد أ ددل الح دددب
واالستنشاو من ف واحد طج

وق ددال با ددا أ ددل الال ددم المضمض ددة

وقال باضهم ت ر قهما أحب إلينا وقال الشدافاي إو جماهمدا فدي دف

واحد فهو جائ ومو فرقهما فهو أحب إلينا

باب ما جاء في تخليل اللحية
[  ] 29حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن عبدد الكدر م بدن أبدي المخدارو أبدي أميدة عدن
حسداو بدن بددالل قدال أربدج عمددار بدن طاسددر توضدا فخلدل لحيتدده فقيدل لدده أو قدال فقلدج لدده أتخلدل لحيتد
قال وما طمناني ولقد رأبج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طخلل لحيته

[  ] 30حدانا بن أبي عمر حدانا سداياو بدن عييندة عدن سدايد بدن أبدي عرو دة عدن قتدادة عدن حسداو
بددن بددالل عددن عمددار عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مطلدده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عطمدداو
وعائشة وأم سلمة وأنل وابن أبي أوفى وأبي أبوب قدال أبدو عيسدى وسدماج إسدحاو بدن منصدور طقدول
قال أحمد بن حنبل قال بن عيينة لم طسمع عبد الكر م من حساو بن بدالل حددب
بددن إسددماعيل أصددح شدديء فددي ددذا ال دداب حدددب

التخليدل وقدال محمدد

عددامر بد ن شددقيق عددن أبددي وائددل عددن عطمدداو قددال أبددو

عيسددى وقددال بهددذا أكطددر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ومددن باددد م أروا تخليددل
اللحية و ه طقول الشافاي وقال أحمد إو سها عن تخليل اللحية فهو جائ وقدال إسدحاو إو تر ده ناسديا

أو متاوال أج أه ومو تر ه عامدا أعاد
[  ] 31حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا عبددد الددرزاو عددن إسدرائيل عددن عددامر بددن شددقيق عددن أبددي وائددل
عددن عطمدداو بددن ع دداو أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طخلددل لحيتدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
باب ما جاء في مسح الرأح أنه ببدأ بمقدم الرأح إلى مؤخره

[  ] 32حددانا إسددحاو بدن موسددى ا نصدداري حددانا ماددن بدن عيسددى القد از حددانا مالد بدن أنددل عددن
عمددرو بددن طحيددى عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن ز ددد أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مسددح أرسدده بيدطدده
فاقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ام ذ ب بهما إلى ق اه ام رد ما حتدى رجدع إلدى المكداو الدذي بددأ منده
اددم لسددل رجليدده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن مااو ددة والمقدددام بددن مادددي ددرب وعائشددة قددال أبددو
عيسى حدب

عبد هللا بن ز د أصح شيء في ال اب وأحسن و ه طقول الشافاي وأحمد ومسحاو

باب ما جاء أنه ببدأ بمؤخر الرأح
[  ] 33حدددانا قتي ددة بددن سددايد حدددانا بشددر بددن الم ضددل عددن عبددد هللا بددن محمددد بددن عقيددل عددن الر يددع
بنددج ماددوذ بددن ع دراء أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مسددح ب أرسدده م درتين بدددأ بمددؤخر أرسدده اددم بمقدمددة
و اذنيده لتيهمددا رهور مددا و طونهمددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

من ذا وأجود إسنادا وقد ذ ب باا أ ل الكوفة إلى ذا الحدب

حسددن وحدددب

عبددد هللا بددن ز ددد أصددح

منهم و يع بن الجراي

باب ما جاء أو مسح الرأح مرة
[  ] 34حدانا قتي ة حدانا بكر بن مضر عن بن عجالو عن عبد هللا بن محمد بن عقيدل عدن الر يدع
بنج ماوذ بن ع راء أنها رأت النبي صلى هللا عليه وسلم بتوضا قالدج مسدح أرسده ومسدح مدا أقبدل منده
وما أدبر وصدايه وأذنيه مرة واحدة قال وفي ال داب عدن علدي وجدد طلحدة بدن مصدرب بدن عمدرو قدال

أبددو عيسددى وحدددب

الر يددع حدددب

حسددن صددحيح وقددد روب مددن ليددر وجدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسددلم أندده مسددح ب أرسدده مدرة والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده

وسدلم ومددن باددد م و دده طقددول جا در بددن محمددد وسدداياو الطددوري وابدن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو

أروا مسح الرأح مرة واحددة حددانا محمدد بدن منصدور المكدي قدال سدماج سداياو بدن عييندة طقدول سدالج

جا ر بن محمد عن مسح الرأح أطج ب مرة فقال إي وهللا
باب ما جاء أنه طاخذ لرأسه ماء جدبدا

[  ] 35حدانا علي بن خشدرم أخبرندا عبدد هللا بدن و دب حددانا عمدرو بدن الحدرث عدن ح داو بدن واسدع

عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن ز ددد أندده رأب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم توضددا وأندده مسددح أرسدده بمدداء ليددر
فضل بدطه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وروب بن لهياة ذا الحددب

عدن ح داو بدن واسدع

عن أبيده عدن عبدد هللا بدن ز دد أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم توضدا وأنده مسدح أرسده بمداء ليدر فضدل

بدطه ورواطة عمرو بدن الحدرث عدن ح داو أصدح نده قدد روب مدن ليدر وجده دذا الحددب

عدن عبدد هللا

بددن ز ددد وليدره أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أخددذ ل أرسدده مدداء جدبدددا والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل

الالم أروا أو طاخذ لرأسه ماء جدبدا
باب ما جاء في مسح ا ذنين را ر ما و اطنهما
[  ] 36حدانا ناد حدانا عبد هللا بن إدر ل عن محمد بن عجالو عدن ز دد بدن أسدلم عدن عطداء بدن

طسددار عددن بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مسددح ب أرسدده وأذنيدده را ر مددا و اطنهمددا قددال أبددو
عيسددى وفددي ال دداب عددن الر يددع قددال أبددو عيسددى وحدددب

بددن ع دداح حدددب

ذا عند أكطر أ ل الالم بروو مسح ا ذنين رهور ما و طونهما

حسددن صددحيح والامددل علددى

باب ما جاء أو ا ذنين من الرأح
[  ] 37حددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن سددناو بدن ر ياددة عددن شددهر بددن حوشددب عددن أبددي أمامددة

قدال توضددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فغسددل وجهدده االادا و دطدده االاددا ومسددح ب أرسدده وقددال ا ذندداو مددن
الدرأح قددال أبددو عيسددى قددال قتي ددة قددال حمدداد ال أدري ددذا مددن قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو مددن
قددول أبددي أمامددة قددال وفددي ال دداب عددن أنددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لدديل إسددناده بددذاه القددائم

والامل على ذا عند أكطر أ ل الالم من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم ومدن بادد م أو ا ذندين
مدن الدرأح و ده طقدول سداياو الطدوري وابدن الم دداره والشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدال بادا أ دل الالدم مددا

أقبددل مددن ا ذنددين فمددن الوجدده ومددا أدبددر فمددن الدرأح قددال إسددحاو وأختددار أو طمسددح مقدددمهما مددع الوجدده
ومؤخر ما مع رأسه وقال الشافاي ما سنة على حيالهما طمسحهما بماء جدبد
باب ما جاء في تخليل ا صابع

[  ] 38حدانا قتي ة و ناد قاال حدانا و يع عن ساياو عن أبي اشم عدن عاصدم بدن ل ديط بدن صدبرة
عددن أبيدده قددال قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا توضددات فخلددل ا صددابع قددال وفددي ال دداب عددن ب دن

ع دداح والمس ددتورد و ددو ب ددن ش ددداد ال ه ددري وأب ددي أب ددوب ا نص دداري ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

حس ددن

صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم أنه طخلدل أصدابع رجليده فدي الوضدوء و ده طقدول أحمدد ومسدحاو
وقال إسحاو طخلل أصابع بدطه ورجليه في الوضوء وأبو اشم اسمه إسماعيل بن طير المكي

[  ] 39حدانا إبراييم بن سايد و الجو ري حدانا ساد بن عبد الحميد بن جا ر حددانا عبدد الدرحمن

بدن أبدي ال ندداد عدن موسدى بددن ع دة عددن صدالح مدولى التوأمددة عدن بدن ع دداح أو رسدول هللا صددلى هللا
عليه وسلم قال إذا توضات فخلل بين أصابع بدط ورجلي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 40حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عدن ب دد بدن عمدرو عدن أبدي عبدد الدرحمن الحبلدي عدن المسدتورد

بن شداد ال هدري قدال أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا توضدا دلد أصدابع رجليده بخنصدره قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

بن لهياة

باب ما جاء و ل لألعقاب من النار
[  ] 41حدددانا قتي ددة قددال حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال و ددل لألعقدداب مددن النددار قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن

عمددرو وعائشددة وجددابر وعبددد هللا بددن الحددرث ددو بددن جد ء ال يدددي ومعيقيددب وخالددد بدن الوليددد وشددرحبيل
بددن حسددنة وعمددرو بددن الاددا

و ددد بددن أبددي سدداياو قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن

صحيح وقد روب عن النبي صلى هللا عليده وسدلم انده قدال و دل لألعقداب و طدوو ا قددام مدن الندار قدال
وفقه ذا الحدب

أنه ال طجوز المسح على القدمين إذا لم طكن عليهما خ او أو جور او

باب ما جاء في الوضوء مرة مرة
[  ] 42حدددانا أبددو ر ددب و ندداد وقتي ددة قددالوا حدددانا و يددع عددن سدداياو ي قددال وحدددانا محمددد بددن بشددار

حدددانا طحيددى بددن سددايد قددال حدددانا سدداياو عددن ز ددد بددن أسددلم عددن عطدداء بددن طسددار عددن بددن ع دداح أو

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم توضددا م درة مدرة قددال أب دو عيسددى وفددي ال دداب عددن عمددر وجددابر و ر دددة وأبددي
ارفدع وابدن ال اكده قدال أبدو عيسدى وحددب
بددن سدداد ولي دره ددذا الحدددب

بدن ع داح أحسدن شديء فدي دذا ال داب وأصدح وروب رشدددبن

عددن الضددحاه بددن شددرحبيل عددن ز ددد بددن أسددلم عددن أبيدده عددن عمددر بددن

الخطدداب أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم توضددا مدرة مدرة قددال ولدديل ددذا بشدديء والصددحيح مددا روب بددن
عجالو و شام بن ساد وساياو الطوري وعبد الا

بدن محمدد عدن ز دد بدن أسدلم عدن عطداء بدن طسدار

عن بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين
[  ] 43حدددانا أبددو ر ددب ومحمددد بددن ارفددع قدداال حدددانا ز ددد بددن ح دداب عددن عبددد الددرحمن بددن اابددج بددن

او او قال حداني عبد هللا بن ال ضل عن عبد الرحمن بدن رمد

دو ا عدرق عدن أبدي ر درة أو النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم توضددا مدرتين مدرتين قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن جددابر قددال أبددو عيسددى ددذا
حدددب

حسددن لر ددب ال نارف دده إال مددن حدددب

بددن او دداو عددن عبددد هللا بددن ال ض ددل و ددو إسددناد حس ددن

صحيح قال أبو عيسدى وقدد روب مدام عدن عدامر ا حدول عدن عطداء عدن أبدي ر درة أو النبدي صدلى
هللا عليه وسلم توضا االاا االاا

باب ما جاء في الوضوء االاا االاا
[  ] 44حددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهددي عددن سدداياو عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي
حية عن علي أو النبي صلى هللا عليه وسلم توضا االاا االاا قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عطمداو
وعائشة والر يع وابن عمر وأبي أمامة وأبي ارفدع وعبدد هللا بدن عمدرو ومااو دة وأبدي ر درة وجدابر وعبدد
هللا بن ز د وأبي بن اب قال أبو عيسى حدب

علي أحسن شيء في دذا ال داب وأصدح نده قدد روب

من لير وجه عن علي رضواو هللا عليه والامل على ذا عند عامة أ ل الالم أو الوضدوء طجد

مدرة

مرة ومرتين أفضل وأفضله االث وليل باده شديء وقدال بدن الم داره ال امدن إذا زاد فدي الوضدوء علدى

الطالث أو طاام وقال أحمد ومسحاو ال ب د على الطالث إال رجل مبتلى

باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين واالاا
[  ] 45حدددانا إسددماعيل بددن موسددى ال د اري حدددانا شددر عددن اابددج بددن أبددي صدداية قددال قلددج بددي
جا در حددا جدابر أو النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم توضدا مدرة مدرة ومدرتين مدرتين واالادا االادا قدال ناددم
قال أبو عيسدى وروب و يدع دذا الحددب

عدن اابدج بدن أبدي صداية قدال قلدج بدي جا در حددا جدابر

أو النبي صلى هللا عليده وسدلم توضدا مدرة مدرة قدال نادم وحددانا بدذل

اابددج بددن أبددي صدداية قددال أبددو عيسددى و ددذا أصددح مددن حدددب
اابج نحو رواطة و يع وشر

شددر

نداد وقتي دة قداال حددانا و يدع عدن
ندده قددد روب مددن ليددر وجدده ددذا

طير الغلط واابج بن أبي صاية و أبو حم ة الطمالي

باب ما جاء فيمن بتوضا باا وضوئه مرتين و اضه االاا
[  ] 47حدانا محمد بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عن عمرو بن طحيى عن أبيده عدن عبدد هللا
بن ز د أو النبي صلى هللا عليه وسلم توضا فغسل وجهه االاا ولسل بدطده مدرتين مدرتين ومسدح ب أرسده
ولسددل رجليدده م درتين قددال أبددو عيسددى و ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد ذ ددر فددي ليددر حدددب

أو النبددي

صلى هللا عليه وسلم توضا باا وضوئه مدرة و اضده االادا وقدد رخدص بادا أ دل الالدم فدي ذلد لدم

بروا باسا أو بتوضا الرجل باا وضوئه االاا و اضه مرتين أو مرة
باب ما جاء في وضوء النبي صلى هللا عليه وسلم يف او
[  ] 48حدددانا ندداد وقتي ددة قدداال حدددانا أبددو ا حددو

عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي حيددة قددال أربددج عليددا

توضددا فغسددل ايدده حتددى أنقا مددا اددم مضددما االاددا وأستنشددق االاددا ولسددل وجهدده االاددا وذراعيدده االاددا
ومسح برأسه مرة ام لسل قدميه إلى الكابين ام قام فاخذ فضل طهوره فشر ه و و قدائم ادم قدال أحببدج
أو أر كددم يددف دداو طهددور رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عطمدداو
وعبد هللا بن ز د وابن ع اح وعبد هللا بن عمرو والر يع وعبد هللا بن أنيل وعائشة رضواو هللا عليهم
[  ] 49حدددانا قتي ددة و ندداد قدداال حدددانا أبددو ا حددو
مطل حدب

عددن أبددي إسددحاو عددن عبددد خيددر ذ ددر عددن علددي

أبي حية إال أو عبد خيدر قدال داو إذا فدرغ مدن طهدوره أخدذ مدن فضدل طهدوره بك ده فشدر ه

قال أبو عيسى حدب

علي رواه أبو إسحاو الهمداني عن أبي حية وعبد خيدر والحدارث عدن علدي وقدد

رواه ازئدددة بددن قدامددة وليددر واحددد عددن خالددد بددن علقمددة عددن عبددد خيددر عددن علددي رضددى هللا تاددالى عندده
حددب

الوضددوء بطولده و ددذا حددب

حسددن صدحيح قددال وروب شدع ة ددذا الحددب

عددن خالدد بددن علقمددة

فاخطا في اسمه واسم أبيده فقدال مالد بدن عرفطدة عدن عبدد خيدر عدن علدي قدال وروب عدن أبدي عواندة

عدن خالدد بدن علقمدة عدن عبدد خيدر عدن علددي قدال وروب عنده عدن مالد بدن عرفطدة مطدل رواطدة شددع ة

والصحيح خالد بن علقمة

باب ما جاء في النضح باد الوضوء
[  ] 50حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي وأحمددد بددن أبددي عبيددد هللا السددليمي ال صددري قدداال حدددانا أبددو
قتي ة سلم بدن قتي دة عدن الحسدن بدن علدي الهاشدمي عدن عبدد الدرحمن ا عدرق عدن أبدي ر درة أو النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم قددال جدداءني جبر ددل فقددال طددا محمددد إذا توضددات فانتضددح قددال أبددو عيسددى ددذا
حددب

لر دب قدال وسدماج محمددا طقدول الحسدن بدن الهاشدمي منكدر الحددب

قدال وفدي ال داب عدن أبدي

الحكدم بددن سدداياو وابددن ع دداح وز دد بددن حاراددة وأبددي سددايد الخددري وقددال باضددهم سدداياو بددن الحكددم أو
الحكم بن ساياو واضطر وا في ذا الحدب
باب ما جاء في إس اغ الوضوء

[  ] 51حددانا علددي بدن حجددر أخبرندا إسددماعيل بدن جا ددر عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عددن
أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أال أدلكددم علددى مددا طمحددو هللا بدده الخطاطددا و رفددع بدده
الدددرجات قددالوا بلددى طددا رسددول هللا قددال إسد اغ الوضددوء علددى المكدداره و طدرة الخطددا إلددى المسدداجد وانت ددار
الصالة باد الصالة فذلكم الر اط

[  ] 52وحدانا قتي ة حدانا عبد الا

بن محمد عن الاالء نحوه وقال قتي ة فدي حدبطده فدذلكم الر داط

فذلكم الر اط فذلكم الر اط االادا قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن علدي وعبدد هللا بدن عمدرو وابدن ع داح
وعبيدددة و قددال عبيدددة بددن عمددرو وعائشددة وعبددد الددرحمن بددن عددائل الحضددرمي وأنددل قددال أبددو عيسددى
وحدب

أبي ر رة في ذا ال اب حدب

حسن صحيح والاالء بن عبد الدرحمن دو بدن طاقدوب الجهندي

الحرقي و و اقة عند أ ل الحدب
باب ما جاء في التمندل باد الوضوء
[  ] 53حدانا ساياو بن و يع بن الجدراي حددانا عبدد هللا بدن و دب عدن ز دد بدن ح داب عدن أبدي ماداذ

عددن ال ددري عددن عددروة عددن عائشددة قالددج دداو لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خرقددة بنشددف بهددا باددد
الوضوء قال أبو عيسى حددب

عائشدة لديل بالقدائم وال طصدح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي دذا

ال اب شيء وأبو مااذ طقولوو و سليماو بن أرقم و و ضعيف عند أ ل الحددب

مااذ بن جبل

قدال وفدي ال داب عدن

[  ] 54حدانا قتي ة حدانا رشدبن بن ساد عن عبد الرحمن بن ز اد بن أنام عن عت ة بدن حميدد عدن

ع ادة بن نسي عن عبد الرحمن بن لنم عدن ماداذ بدن جبدل قدال أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا
توضدا مسدح وجهدده بطدرب او دده قدال أبددو عيسدى دذا حدددب

لر دب ومسددناده ضدعيف ورشدددبن بدن سدداد

وعبددد الددرحمن بددن ز دداد بددن أناددم اإلفر قددي طضددا او فددي الحدددب

وقددد رخددص قددوم مددن أ ددل الالددم مددن

أصدحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم ومددن بادد م فددي التمنددل باددد الوضدوء ومددن ر ده إنمددا ر ده مددن

قبل أنه قيل إو الوضوء بوزو وروب ذل عن سايد بن المسيب وال ري حدانا محمدد بدن حميدد الدرازي

حدددانا جر ددر قددال حدانيدده علددي بددن مجا ددد عنددى و ددو عندددي اقددة عددن اال ددة عددن ال ددري قددال إنمددا دره

المندبل باد الوضوء و الوضوء بوزو
باب فيما طقال باد الوضوء

[  ] 55حدانا جا ر بن محمد بن عمراو الطالبي الكوفي حدانا ز د بن ح داب عدن مااو دة بدن صدالح
عددن ر ياددة بددن ز ددد الدمشددقي عددن أبددي إدر ددل الخدوالني وأبددي عطمدداو عددن عمددر بددن الخطدداب قددال قددال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن توضددا فاحسددن الوضددوء اددم قددال أشددهد أو ال إلدده إال هللا وحددده ال
شر له وأشهد أو محمدا عبده ورسوله اللهدم اجالندي مدن التدوابين واجالندي مدن المتطهدر ن فتحدج لده

امانية أبواب الجنة بدخل من أبها شاء قال أبو عيسى وفدي ال داب عدن أندل وع دة بدن عدامر قدال أبدو
عيسى حدب

عمر قد خولف ز د بن ح اب في ذا الحددب

قدال وروب عبدد هللا بدن صدالح وليدره عدن

مااو ة بن صالح عن ر ياة بن ب د عن أبدي إدر دل عدن ع دة بدن عدامر عدن عمدر وعدن ر يادة عدن

أبي عطماو عن جبير بن ن ير عن عمر و ذا حددب

فدي إسدناده اضدطراب وال طصدح عدن النبدي صدلى

هللا عليه وسلم في ذا ال اب بير شيء قال محمد وأبو إدر ل لم طسمع من عمر شي ا
باب في الوضوء بالمد
[  ] 56حدددانا أحمددد بددن منيددع وعلددي بددن حجددر قدداال حدددانا إسددماعيل بددن عليددة عددن أبددي ر حانددة عددن
سد ينة أو النبدي صددلى هللا عليده وسدلم دداو بتوضدا بالمدد و غتسددل بالصداع قدال وفددي ال داب عدن عائشددة
وجدابر وأندل بدن مالد قدال أبدو عيسدى حددب

سد ينة حددب

حسدن صدحيح وأبدو ر حاندة اسدمه عبددد هللا

بددن مطددر و كددذا رأب باددا أ ددل الالددم الوضددوء بالمددد والغسددل بالصدداع وقددال الشددافاي وأحمددد ومسددحاو
ليل مانى ذا الحدب

على التوقيج أنه ال طجوز أكطر منه وال أقل منه و و قدر ما طك ي

باب ما جاء في رايية اإلسراب في الوضوء بالماء
[  ] 57ح د دانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو داود الطيالسددي حدددانا خارجددة بددن مصدداب عددن بددونل بددن

عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السادي عن أبي بن ادب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
إو للوضوء شيطانا طقال له الولهاو فداتقوا وسدواح المداء قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو وعبدد
هللا بدن مغ دل قدال أبدو عيسدى حددب
أ ددل الحدددب

أبدي بددن ادب حددب

لر دب ولديل إسدناده بدالقوي والصدحيح عنددد

نددا ال نالددم أحدددا أسددنده ليددر خارجددة وقددد روب ددذا الحدددب

مددن ليددر وجدده عددن الحسددن

قوله وال طصح في ذا ال اب عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء وخارجدة لديل بدالقوي عندد أصدحابنا

وضا ه بن م اره
باب ما جاء في الوضوء لكل صالة
[  ] 58حدانا محمدد بدن حميدد الدرازي حددانا سدلمة بدن ال ضدل عدن محمدد بدن إسدحاو عدن حميدد عدن

أنددل أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو بتوضددا لكددل صددالة طددا ار أو ليددر طددا ر قددال قلددج نددل
فكيف نتم تصناوو أنتم قال نا نتوضا وضوءا واحدا قال أبو عيسى وحدب

حميدد عدن أندل حددب

حسن لر ب من ذا الوجه والمشدهور عندد أ دل الحددب

عمدرو بدن عدامر ا نصداري عدن أندل

حددب

وقد او باا أ ل الالم برب الوضوء لكل صالة استح ابا ال على الوجوب
[  ] 59وقدد روب فدي حددب

عدن بدن عمدر عدن النبددي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال مدن توضدا علددى

طهدر تددب هللا لدده بدده عشدر حسددنات قددال وروب ددذا الحددب

عن النبي صلى هللا عليه وسلم حدانا بذل الحسين بن حر

ا فر قددي عددن أبددي لطيدف عددن بددن عمددر
المروزي حدانا محمد بدن ب دد الواسدطي

عددن اإلفر قددي و ددو إسددناد ضددعيف قددال علددي بددن المدددبني قددال طحيددى بددن سددايد القطدداو ذ ددر لهشددام بددن
عروة ذا الحدب

فقال دذا إسدناد مشدرقي قدال سدماج أحمدد بدن الحسدن طقدول سدماج أحمدد بدن حنبدل

طقول ما رأبج بايني مطل طحيى بن سايد القطاو

[  ] 60حدانا محمد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد وعبدد الدرحمن دو بدن مهددي قداال حددانا سداياو

بن سايد عن عمرو بدن عدامر ا نصداري قدال سدماج أندل بدن مالد طقدول داو النبدي صدلى هللا عليده
وسلم بتوضا عند ل صالة قلج فدانتم مدا ندتم تصدناوو قدال ندا نصدلي الصدلوات لهدا بوضدوء واحدد
مددا لددم نحدددث قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وحدددب

حميددد عددن أنددل حدددب

جيددد لر ددب

حسن
باب ما جاء أنه طصلي الصلوات بوضوء واحد
[  ] 61حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي عددن سدداياو عددن علقمددة بددن مراددد عددن
سليماو بن بر دة عن أبيه قال او النبي صلى هللا عليه وسدلم بتوضدا لكدل صدالة فلمدا داو عدام ال دتح
صددلى الصددلوات لهددا بوضددوء واحددد ومسددح علددى خايدده فقددال عمددر إند فالددج شددي ا لددم تكددن فالتدده قددال

عمدددا فالتدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وروب ددذا الحدددب

الطوري وزاد فيه توضا مرة مرة قدال وروب سداياو الطدوري دذا الحددب

علددي بددن قددادم عددن سدداياو

أطضدا عدن محدارب بدن دادار عدن

سدليماو بددن بر ددة أو النبددي صددلى هللا عليده وسددلم داو بتوضددا لكددل صدالة ورواه و يددع عدن سدداياو عددن
محددارب عددن سددليماو بددن بر دددة عددن أبيدده قددال ورواه عبددد الددرحمن بددن مهدددي ولي دره عددن سدداياو عددن
محارب بن داار عن سليماو بدن بر ددة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال و دذا أصدح مدن حددب

و يع والامل علدى دذا عندد أ دل الالدم انده طصدلي الصدلوات بوضدوء واحدد مدا لدم طحددث و داو باضدهم

بتوضددا لكددل صددالة اسددتح ابا ومرادة ال ضددل و ددروب عددن اإلفر قددي عددن أبددي لطيددف عددن بددن عمددر عددن

النبددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم قددال م ددن توض ددا عل ددى طهددر ت ددب هللا ل دده ب دده عشددر حس ددنات و ددذا إس ددناد

ضددعيف وف ددي ال دداب ع ددن جددابر ب ددن عبددد هللا أو النب ددي صددلى هللا علي دده وسددلم ص ددلى ال هددر والاص ددر
بوضوء واحد
باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
[  ] 62حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سدداياو بدن عييندة عدن عمدرو بدن دبنددار عدن أبدي الشداطاء عدن بددن

ع اح قال حداتني ميموندة قالدج ندج ألتسدل أندا ورسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن إنداء واحدد مدن
الجنابة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح و دو قدول عامدة ال قهداء أو ال بداح أو طغتسدل الرجدل

والمدرأة مدن إندداء واحدد قددال وفدي ال دداب عدن علددي وعائشدة وأنددل وأم دانة وأم صددبية الجهنيدة وأم سددلمة

وابن عمر قال أبو عيسى وأبو الشاطاء اسمه جابر بن ز د
باب ما جاء في رايية فضل طهور المرأة

[  ] 63حدددانا محمددود بددن لدديالو قددال حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن سددليماو التيمددي عددن أبددي حاجددب
عدن رجددل مددن بنددي ل ددار قددال نهددى رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم عددن فضددل طهددور المدرأة قددال وفددي
ال داب عدن عبدد هللا بدن سدرجل قددال أبدو عيسدى و دره بادا ال قهدداء الوضدوء ب ضدل طهدور المدرأة و ددو

قول أحمد ومسحاو ر ا فضل طهور ا ولم بر ا ب ضل سؤر ا باسا

[  ] 64حدددانا محمددد بددن بشددار ومحمددود بددن لدديالو قدداال حدددانا أبددو داود عددن شددع ة عددن عاصددم قددال

سماج أبا حاجب طحدث عن الحكم بن عمرو الغ اري أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى أو بتوضدا
الرجل ب ضل طهور المدرأة أو قدال بسدؤر ا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وأبدو حاجدب اسدمه سدوادة

بددن عاصددم وقددال محمددد بددن بشددار فددي حدبطدده نهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو بتوضددا الرجددل
ب ضل طهور المرأة ولم طش فيه محمد بن بشار
باب ما جاء في الرخصة في ذل

عن سماه بن حرب عن عكرمدة عدن بدن ع داح قدال التسدل

[  ] 65حدانا قتي ة حدانا أبو ا حو

باا أزواق النبي صلى هللا عليه وسلم في ج نة فاراد رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو بتوضدا منده
فقالدج طدا رسدول هللا إندي ندج جن دا فقدال إو المداء ال طجندب قدال أبدو عيسدى دذا حددب

و و قول ساياو الطوري ومال والشافاي

حسدن صدحيح

باب ما جاء أو الماء ال بنجسه شيء
[  ] 66حدانا نداد والحسدن بدن علدي الخدالل وليدر واحدد قدالوا حددانا أبدو أسدامة عدن الوليدد بدن طيدر

عن محمدد بدن ادب عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن ارفدع بدن خددطج عدن أبدي سدايد الخددري قدال قيدل طدا
رسول هللا أنتوضا مدن ب در بضداعة و دي ب در بلقدى فيهدا الحديا ولحدوم الكدالب والندتن فقدال رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم أو الماء طهدور ال بنجسده شديء قدال أبدو عيسدى دذا حددب

أسددامة ددذا الحدددب
ذا الحدب

فلددم بددرو حدددب

حسدن وقدد جدود أبدو

أبددي سددايد فددي ب ددر بضدداعة أحسددن ممددا روب أبددو أسددامة وقددد روب

من لير وجه عن أبي سايد وفي ال اب عن بن ع اح وعائشة

باب منه اخر
[  ] 67حدانا ناد حدانا عبددة عدن محمدد بدن إسدحاو عدن محمدد بدن جا در بدن ال يدر عدن عبيدد هللا

بن عبد هللا بدن عمدر عدن بدن عمدر قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دو طسدال عدن المداء

طكدوو فدي ال ددالة مدن ا ر

ومددا بنو ده مدن السد اع والددواب قددال فقدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم

إذا دداو المدداء قلتددين لددم طحمددل الخب د

قددال عبدددة قددال محمددد بددن إسددحاو القلددة ددي الج درار والقلددة التددي

طسددتقى فيهددا قددال أبددو عيسددى و ددو قددول الشددافاي وأحمددد ومسددحاو قددالوا إذا دداو المدداء قلتددين لددم بنجسدده

شيء ما لم بتغير ر حه أو طامه وقالوا طكوو نحوا من خمل قرب
باب ما جاء في رايية البول في الماء الراكد

[  ] 68حدانا محمود بن ليالو حدانا عبد الرزاو عن مامر عن مام بن من ده عدن أبدي ر درة عدن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال ببددولن أحددد م فددي المدداء الدددائم اددم بتوضددا مندده قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح وفي ال اب عن جابر

باب ما جاء في ماء ال حر أنه طهور
[  ] 69حددانا قتي ددة عددن مالد ي وحدددانا ا نصدداري إسددحاو بددن موسددى حدددانا ماددن حدددانا مالد عددن

صد واو بددن سددليم عددن سددايد بددن سددلمة مددن ال بددن ا زرو أو المغيدرة بددن أبددي بددردة و ددو مددن بنددي عبددد
الددار أخبدره أنده سددمع أبدا ر درة طقددول سدال رجدل رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم فقددال طدا رسدول هللا إنددا
نر ب ال حر ونحمل مانا القليل من الماء ف و توضانا به عطشدنا أفنتوضدا مدن مداء ال حدر فقدال رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ددو الطهددور مدداهه الحددل ميتتدده قددال وفددي ال دداب عددن جددابر وال ارسددي قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح و و قول أكطر ال قهاء من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدنهم

أبددو بكددر وعمددر وابددن ع دداح لددم بددروا باسددا بمدداء ال حددر وقددد دره باددا أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم الوضوء بماء ال حر منهم بن عمر وعبد هللا بن عمرو وقال عبد هللا بن عمرو و نار

باب ما جاء في التشدبد في البول
[  ] 70حدانا ناد وقتي ة وأبو ر ب قالوا حدانا و يع عدن ا عمدل قدال سدماج مجا ددا طحددث عدن
طداوح عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسددلم مدر علدى قبدر ن فقدال إنهمدا طادذباو ومدا طاددذباو
فدي بيدر أمدا دذا فكدداو ال طسدتتر مدن بولده وأمددا دذا فكداو طمشدي بالنميمدة قددال أبدو عيسدى وفدي ال دداب

ع د ن أبددي ر درة وأبددي موسددى وعبددد الددرحمن بددن حسددنة وز ددد بددن اابددج وأبددي بك درة قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح وروب منصور ذا الحدب

عن مجا د عن بن ع اح ولم بذ ر فيده عدن طداوح

ورواطة ا عمل أصح قال وسماج أبا بكدر محمدد بدن أبداو البلخدي مسدتملي و يدع طقدول سدماج و يادا

طقول ا عمل أح ظ إلسناد إبراييم من منصور
باب ما جاء في نضح بول الغالم قبل أو ططام
[  ] 71حددانا قتي ددة وأحمدد بددن منيددع قداال حدددانا سدداياو بدن عيينددة عدن ال ددري عددن عبيدد هللا بددن عبددد

هللا بن عت ة عن أم نيل بنج محصن قالج دخلج بابن لي علدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم لدم طاكدل

ال طاام ف ال عليه فدعا بماء فرشده عليده قدال وفدي ال داب عدن علدي وعائشدة وز ندب ول ابدة بندج الحدرث
و ددي أم ال ضددل بددن ع دداح بددن عبددد المطلددب وأبددي السددمح وعبددد هللا بددن عمددرو وأبددي ليلددى وابددن ع دداح
قال أبو عيسى و و قول ليدر واحدد مدن أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين
ومددن باددد م مطددل أحمددد ومسددحاو قددالوا بنضددح بددول الغددالم و غسددل بددول الجار ددة و ددذا مددا لددم ططامددا فد ذا

طاما لسال جمياا

باب ما جاء في بول ما بؤ ل لحمه
[  ] 72حددانا الحسددن بدن محمددد ال ع ارندي حدددانا ع داو بددن مسدلم حدددانا حمداد بددن سدلمة حدددانا حميددد
وقتددادة واابددج عددن أنددل أو نا سددا مددن عر نددة قدددموا المدبنددة فاجتوو ددا ف اددطهم رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم فددي إبددل الصدددقة وقددال أشددر وا مددن أل انهددا وأبوالهددا فقتل دوا ارعددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
واسددتاقوا اإلبددل وارتدددوا عددن اإلسددالم فدداتى بهددم النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقطددع أبدددبهم وأرجلهددم مددن

خالب وسمر أعينهم وألقا م بالحرة قال أنل فكنج أرب أحد م طكد ا ر
حماد طكدم ا ر

بايه حتى ماتوا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

بايه حتدى مداتوا ور مدا قدال

حسدن صدحيح وقدد روب مدن ليدر وجده

عن أنل و و قول أكطر أ ل الالم قالوا ال باح ببول ما بؤ ل لحمه

[  ] 73حدددانا ال ضددل بددن سددهل ا عددرق ال غدددادي حدددانا طحيددى بددن لدديالو قددال حدددانا ب ددد بددن زر ددع

حدانا سليماو التيمي عن أنل بن مال قال إنما سمل النبي صلى هللا عليه وسدلم أعيدنهم نهدم سدملوا
أعين الرعاة قال أبو عيسى ذا حددب
مانددى قولدده ل والجددروي قصددا

لر دب ال نالدم أحددا ذ دره ليدر دذا الشديد عدن ب دد زر دع و دو

و وقددد روب عددن محمددد بددن سددير ن قددال إنمددا فاددل بهددم النبددي صددلى هللا

عليه وسلم ذا قبل أو تن ل الحدود

باب ما جاء في الوضوء من الر ح
[  ] 74حددانا قتي ددة و نداد قدداال حددانا و يددع عددن شدع ة عددن سدهيل بددن أبددي صدالح عددن أبيده عددن أبددي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال وضددوء إال مددن صددوت أو ر ددح قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 75حدانا قتي دة حددانا عبدد الا د بدن محمدد عدن سدهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده عدن أبدي ر درة
أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا دداو أحددد م فددي المسددجد فوجددد ر حددا بددين إليتيدده فددال طخددرق
حتددى طسددمع ص د وتا أو طجددد ر حددا قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن ز ددد وعلددي بددن طلددق وعائشددة وابددن
ع اح وابن مساود وأبي سايد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح و و قدول الالمداء أو ال طجدب

عليده الوضدوء إال مددن حددث طسددمع صدوتا أو طجدد ر حددا وقدال عبددد هللا بدن الم داره إذا شد فدي الحدددث
ف نده ال طجددب عليدده الوضددوء حتددى طسددتيقن اسددتيقانا طقددر أو طحلددف عليدده وقددال إذا خددرق مددن قبددل المدرأة
الر ح وجب عليها الوضوء و و قول الشافاي ومسحاو

[  ] 76حدانا محمدود بدن لديالو حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن مدام بدن من ده عدن أبدي ر درة

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا ال طقبددل صددالة أحددد م إذا أحدددث حتددى بتوضددا قددال أبددو
عيسى ذا حدب

لر ب حسن صحيح

باب ما جاء في الوضوء من النوم
[  ] 77حدانا إسدماعيل بدن موسدى دوفي و نداد ومحمدد بدن عبيدد المحدار ي الماندى واحدد قدالوا حددانا
عبدد السددالم بددن حددرب المالئددي عددن أبدي خالددد الددداالني عددن قتددادة عددن أبدي الااليددة عددن بددن ع دداح اندده

رأب النبي صلى هللا عليه وسلم نام و و ساجد حتى لط أو ن د ادم قدام طصدلى فقلدج طدا رسدول هللا إند

قد نمج قال إو الوضوء ال طجب إال على من ندام مضدطجاا ف نده إذا اضدطجع اسدترخج م اصدله قدال
أبو عيسى وأبو خالد اسمه ب د بن عبد الرحمن قال وفي ال اب عن عائشة وابن مساود وأبي ر رة
[  ] 78حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن شددع ة عددن قتددادة عددن أنددل بددن مالد قددال

كدداو أص ددحاب رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم بن دداموو ا ددم طقوم ددوو فيص ددلوو وال بتوض ددؤوو ق ددال أب ددو
عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح قددال وسددماج صددالح بددن عبددد هللا طقددول س دالج عبددد هللا بددن الم دداره

عمن نام قاعدا ماتمدا فقال ال وضوء عليه قال أبدو عيسدى وقدد روب حددب

بدن ع داح سدايد بدن أبدي

عرو ة عن قتادة عن بن ع اح قوله ولم بذ ر فيده أبدا الااليدة ولدم برفاده واختلدف الالمداء فدي الوضدوء

من النوم فرأب أكطر م أو ال طجب عليه الوضوء إذا نام قاعددا أو قائمدا حتدى بندام مضدطجاا و ده طقدول

الطوري وابن الم داره وأحمدد قدال وقدال باضدهم إذا ندام حتدى للدب علدى عقلده وجدب عليده الوضدوء و ده
طقول إسحاو وقال الشافاي من نام قاعدا فرأب ره ا أو زالج مقادته لوسن النوم فاليه الوضوء
باب ما جاء في الوضوء مما ليرت النار

[  ] 79حدانا بن أبي عمر قال حدانا ساياو بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سدلمة عدن أبدي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوضوء مما مسدج الندار ولدو مدن ادور أقدط قدال فقدال لده

بددن ع دداح طددا أبددا ر درة أنتوضددا مددن الددد ن أنتوضددا مددن الحمدديم قددال فقددال أبددو ر درة طددا بددن أخددي إذا

سدماج حددبطا عدن رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فددال تضدرب لده مدطال قددال وفدي ال داب عدن أم حبي ددة
وأم سلمة وز د بن اابج وأبي طلحة وأبي أبوب وأبي موسى قدال أبدو عيسدى وقدد رأب بادا أ دل الالدم

الوضددوء ممددا ليددرت النددار وأكطددر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين ومددن
باد م على تره الوضوء مما ليرت النار
باب ما جاء في تره الوضوء مما ليرت النار
[  ] 80حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة قددال حدددانا عبددد هللا بددن محمددد بددن عقيددل سددمع
جداب ار قددال سداياو وحدددانا محمددد بدن المنكدددر عددن جدابر قددال خدرق رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم وأنددا
مادده فدددخل علددى امدرأة مددن ا نصددار فددذبحج لدده شدداة فاكددل وأتتدده بقندداع مددن رطددب فاكددل مندده اددم توضددا

لل هر وصلى ادم انصدرب فاتتده بااللدة مدن عاللدة الشداة فاكدل ادم صدلى الاصدر ولدم بتوضدا قدال وفدي
ال دداب عددن أبددي بكددر الصدددبق وابددن ع دداح وأبددي ر درة وابددن مسدداود وأبددي ارفددع وأم الحكددم وعمددرو بددن
أمية وأم عامر وسو د بدن النامداو وأم سدلمة قدال أبدو عيسدى وال طصدح حددب

أبدي بكدر فدي دذا ال داب

من قبل إسدناده إنمدا رواه حسدام بدن مصد عدن بدن سدير ن عدن بدن ع داح عدن أبدي بكدر الصددبق عدن
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والصددحيح إنمددا ددو عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم كددذا

روب الح ام وروب من لير وجه عن بن سير ن عن بن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ورواه
عطاء بن طسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد هللا بن ع اح ولير واحدد عدن بدن

ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ولددم بددذ روا فيدده عددن أبددي بكددر الصدددبق و ددذا أصددح قددال أبددو

عيسى والامل على ذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين ومدن
باددد م مطددل سدداياو الطددوري وابددن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو أروا تددره الوضددوء ممددا مسددج النددار
و ذا اخر ا مر ن من رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و داو دذا الحددب

ناسدد للحددب

ا ول حددب

الوضوء مما مسج النار
باب ما جاء في الوضوء من لحوم اإلبل
[  ] 81حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن عبدد هللا بدن عبدد هللا الدرازي عدن عبدد الدرحمن

بددن أبددي ليلددى عددن البدراء بددن عددازب قددال س د ل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن الوضددوء مددن لحددوم
اإلبل فقال توضؤوا منها وس ل عن الوضوء من لحوم الغنم فقدال ال تتوضدؤا منهدا قدال وفدي ال داب عدن
جابر بن سمرة وأسيد بن حضير قال أبو عيسى وقد روب الحجاق بن أرطاة دذا الحددب
بن عبد هللا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حدب

عدن عبدد هللا

عبدد الدرحمن بدن أبدي

ليلددى عددن الب دراء بددن عددازب و ددو قددول أحمددد ومسددحاو وروب عبيدددة الضددبي عددن عبددد هللا بددن عبددد هللا
الدرازي عددن عبددد الدرحمن بددن أبددي ليلدى عددن ذي الغدرة الجهندي وروب حمدداد بددن سدلمة ددذا الحدددب

عددن

الحجاق بن أرطاة فاخطا فيه وقال فيه عن عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى عدن أبيده عدن أسديد

بددن حضددير والصددحيح عددن عبددد هللا بددن عبددد هللا الدرازي عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلددى عددن البدراء بددن
عددازب قددال إسددحاو صددح فددي ددذا ال دداب حدددبطاو عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حدددب
وحددب

الب دراء

جدابر بدن سددمرة و دو قدول أحمددد ومسدحاو وقدد روب عددن بادا أ دل الالددم مدن التداباين وليددر م

انهم لم بروا الوضوء من لحوم اإلبل و و قول ساياو الطوري وأ ل الكوفة
باب الوضوء من مل الذ ر

[  ] 82ح دددانا إس ددحاو ب ددن منص ددور ق ددال ح دددانا طحي ددى ب ددن س ددايد القط دداو ع ددن ش ددام ب ددن ع ددروة ق ددال
أخبرني أبي عن بسرة بندج صد واو أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن مدل ذ دره فدال طصدل حتدى

بتوضا قال وفي ال اب عن أم حبي ة وأبي أبدوب وأبدي ر درة وأروب ابندة أنديل وعائشدة وجدابر وز دد بدن
خالد وعبد هللا بن عمرو قال أبو عيسى دذا حددب

عن شام بن عروة عن أبيه عن بسرة

حسدن صدحيح قدال كدذا رواه ليدر واحدد مطدل دذا

[  ] 83وروب أبو أسامة ولير واحد ذا الحدب

عن شام بن عروة عدن أبيده عدن مدرواو عدن بسدرة

عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه حدانا بذل إسحاو بن منصور حدانا أبو أسامة بهذا
[  ] 84وروب ددذا الحدددب

أبددو ال ندداد عددن عددروة عددن بس درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حدددانا

بدذل علددي بددن حجدر قددال حدددانا عبددد الدرحمن بددن أبددي ال ندداد عدن أبيدده عددن عددروة عدن بسدرة عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم نحوه و و قول لير واحد من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين و ده
طقول ا وزاعي والشافاي وأحمد ومسحاو قال محمد وأصدح شديء فدي دذا ال داب حددب

زرعة حددب

أم حبي دة فدي دذا ال داب صدحيح و دو حددب

بسدرة وقدال أبدو

الادالء بدن الحدرث عدن مكحدول عدن عن سدة

بن أبدي سداياو عدن أم حبي دة وقدال محمدد لدم طسدمع مكحدول مدن عن سدة بدن أبدي سداياو وروب مكحدول
عن رجل عن عن سة لير ذا الحدب

و انه لم بر ذا الحدب

صحيحا

باب ما جاء في تره الوضوء من مل الذ ر
[  ] 85حدددانا ندداد حدددانا مددالزم بددن عمددرو عددن عبددد هللا بددن بدددر عددن ندديل بددن طلددق بددن علددي ددو

الحن ي عن أبيه عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال و دل دو إال مضدغة منده أو بضداه منده قدال فدي

ال دداب عددن أبددي أمامددة قددال أبددو عيسددى وقددد روب عددن ليددر واحددد مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده

وسدلم و ادا التداباين أنهدم لددم بدروا الوضدوء مدن مددل الدذ ر و دو قدول أ ددل الكوفدة وابدن الم داره و ددذا

الحدب

أحسن شيء روي في ذا ال داب وقدد روب دذا الحددب

ندديل بددن طلددق عددن أبيدده وقددد تكلددم باددا أ ددل الحدددب

أبدوب بدن عت دة ومحمدد بدن جدابر عدن

فددي محمددد بددن جددابر وأبددوب بددن عت ددة وحدددب

مالزم بن عمرو عن عبد هللا بن بدر أصح وأحسن
باب ما جاء في تره الوضوء من القبلة
[  ] 86حدددانا قتي ددة و ندداد وأبددو ر ددب وأحمددد بددن منيددع ومحمددود بددن لدديالو وأبددو عمددار الحسددين بددن

حر

قالوا حدانا و يع عن ا عمل عن حبيدب بدن أبدي اابدج عدن عدروة عدن عائشدة أو النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم قبددل باددا نسددائه اددم خددرق إلددى الصددالة ولددم بتوضددا ق دال قلددج مددن ددي إال أنددج قددال

فضحكج قال أبدو عيسدى وقدد روب نحدو دذا عدن ليدر واحدد مدن أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى

هللا عليه وسدلم والتداباين و دو قدول سداياو الطدوري وأ دل الكوفدة قدالوا لديل فدي القبلدة وضدوء وقدال مالد

بن أنل وا وزاعي والشافاي وأحمد ومسحاو في القبلدة وضدوء و دو قدول ليدر واحدد مدن أ دل الالدم مدن
أصحاب النبي صلى هللا عليده وسدلم والتداباين ومنمدا تدره أصدحابنا حددب

عائشدة عدن النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم فددي ددذا ندده ال طصددح عنددد م لحددال اإلسددناد قددال وسددماج أبددا بكددر الاطددار ال صددري بددذ ر
عن علي بن المدبني قال ضاف طحيى بن سايد القطاو ذا الحدب

وسدماج محمدد بدن إسدماعيل طضداف دذا الحددب

جدا وقال دو شد ه ال شديء قدال

وقدال حبيدب بدن أبدي اابدج لدم طسدمع مدن عدروة وقدد

روب عددن إب دراييم التيمددي عددن عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قبلهددا ولددم بتوضددا و ددذا ال طصددح

أطضددا وال ناددرب إلبدراييم التيمددي سددماعا مددن عائشددة ولدديل طصددح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي
ذا ال اب شيء

باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاب
[  ] 87حدانا أبو عبيدة بن أبي الس ر و و أحمد بدن عبدد هللا الهمدداني الكدوفي ومسدحاو بدن منصدور
قال أبدو عبيددة حددانا وقدال إسدحاو أخبرندا عبدد الصدمد بدن عبدد الدوارث حدداني أبدي عدن حسدين المالدم
عن طحيى بن أبي طير قال حداني عبد الرحمن بدن عمدرو ا و ازعدي عدن طعديل بدن الوليدد المخ ومدي

عددن أبيدده عددن ماددداو بددن أبددي طلحددة عددن أبددي الدددرداء أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قدداء فددافطر
فتوضددا فلقيددج او دداو فددي مسددجد دمشددق فددذ رت ذل د لدده فقددال صدددو أنددا صددببج لدده وضددوءه قددال أبددو

عيسددى وقددال إسددحاو بددن منصددور ماددداو بددن طلحددة قددال أبددو عيسددى وابددن أبددي طلحددة أصددح قددال أبددو
عيسى وقد رأب لير واحد من أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وليدر م مدن التداباين

الوضددوء مددن القدديء والرعدداب و ددو قددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره وأحمددد ومسددحاو وقددال باددا أ ددل

الالدم لدديل فدي القدديء والرعداب وضددوء و دو قددول مالد والشدافاي وقددد جدود حسددين المالدم ددذا الحدددب
وحددب

حسددين أصدح شدديء فددي دذا ال دداب وروب مامددر دذا الحدددب

عدن طحيددى بددن أبدي طيددر فاخطددا

فيه فقال عن طعيل بن الوليد عن خالد بن ماداو عدن أبدي الددرداء ولدم بدذ ر فيده ا و ازعدي وقدال عدن
خالد بن ماداو ومنما و ماداو بن أبي طلحة
باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

[  ] 88حدانا ناد حدانا شر عن أبي ف ارة عن أبي ز د عن عبد هللا بدن مسداود قدال سدالني النبدي
صدلى هللا عليده وسددلم مدا فدي إداوتد فقلدج نبيدذ فقددال تمدرة طي دة ومدداء طهدور قدال فتوضددا منده قدال أبددو

عيسددى ومنمددا روب ددذا الحدددب
مجهددول عنددد أ ددل الحدددب

عددن أبددي ز ددد عددن عبددد هللا عددن النبددي هللا عليدده وسددلم وأبددو ز ددد رجددل

ال طاددرب لدده رواطددة ليددر ددذا الحدددب

وقددد رأب باددا أ ددل الالددم الوضددوء

بالنبيددذ مددنهم سدداياو الطددوري ولي دره وقددال باددا أ ددل الالددم ال بتوضددا بالنبيددذ و ددو قددول الشددافاي وأحمددد

ومسددحا و وقددال إسددحاو إو ابتلددى رجددل بهددذا فتوضددا بالنبيددذ وتدديمم أحددب إلددي قددال أبددو عيسددى وقددول مددن
طقددول ال بتوضددا بالنبيددذ أقددرب إلددى الكتدداب وأش د ه و هللا تاددالى قددال ل فلددم تجدددوا مدداء فتيمم دوا صددايدا

طي ا و

باب في المضمضة من اللبن
[  ] 89حدانا قتي ة حدانا اللي

عدن عقيدل عدن ال دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا عدن بدن ع داح أو

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم شددرب لبنددا فدددعا بمدداء فمضددما وقددال إو لدده دسددما قددال وفددي ال دداب عددن
سهل بن ساد الساعدي وأم سلمة قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح وقدد رأب بادا أ دل الالدم

المضمضة من اللبن و ذا عندنا على االستح اب ولم بر باضهم المضمضة من اللبن
باب في ار ة رد السالم لير متوضة

[  ] 90حدانا نصدر بدن علدي ومحمدد بدن بشدار قداال حددانا أبدو أحمدد محمدد بدن عبدد هللا ال يدري عدن
ساياو عن الضحاه بن عطماو عن نافع عن بن عمر أو رجال سلم علدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

و و ببول فلدم بدرد عليده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح ومنمدا طكدره دذا عنددنا إذا داو علدى

الغدائط والبدول وقددد فسدر باددا أ دل الالدم ذلد و دذا أحسددن شديء روب فدي ددذا ال داب قددال أبدو عيسددى
وفي ال اب عن المهاجر بن قن ذ وعبد هللا بن حن لة وعلقمة بن ال غواء وجابر والبراء

باب ما جاء في سؤر الكلب

[  ] 91حدددانا س دوار بددن عبددد هللا الانبددري حدددانا الماتمددر بددن سددليماو قددال سددماج أبددوب طحدددث عددن

محمددد بددن سددير ن عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال طغسددل اإلندداء إذا ول د فيدده
الكلب س ع مرات أوال ن أو أخ ار ن بالتراب ومذا ولغج فيه الهرة لسل مدرة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح و و قول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدد روب دذا الحددب

مدن ليدر وجده عدن أبدي ر درة

عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو دذا ولدم بدذ ر فيده إذا ولغدج فيده الهدرة لسدل مدرة قدال وفدي ال داب

عن عبد هللا بن مغ ل

باب ما جاء في سؤر الهرة
[  ] 92حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مال بن أندل عدن إسدحاو بدن عبدد هللا
بددن أبددي طلحددة عددن حميدددة بنددج عبيددد بددن رفاعددة عددن شددة بنددج اددب بددن مالد و انددج عنددد بددن أبددي

قتددادة أو أبددا قتددادة دخددل عليهددا قالددج فسددكبج لدده وضددوءا قالددج فجدداءت درة تشددرب فاصددغى لهددا اإلندداء
حتددى شددر ج قالددج شددة فرانددي أن ددر إليدده فقددال أتاجبددين طددا بنددج أخددي فقلددج ناددم قددال إو رسددول هللا

صددلى هللا علي دده وسددلم ق ددال إنهددا ليس ددج ب ددنجل إنمددا ددي مددن الطد دوافين علدديكم أو الطواف ددات وق ددد روب

باضددهم عددن مال د و انددج عنددد أبددي قتددادة والصددحيح بددن أبددي قتددادة قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وأبددي
ر درة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صددحيح و دو قدول أكطدر الالمداء مدن أصدحاب النبدي صددلى هللا

عليده وسددلم والتداباين ومددن بادد م مطددل الشدافاي وأحمددد ومسدحاو لددم بدروا بسددؤر الهدرة باسددا و دذا أحسددن

شيء روب في ذا ال اب وقد جود مال

به أحد أتم من مال

ذا الحدب

عن إسحاو بدن عبدد هللا بدن أبدي طلحدة ولدم طدات

باب في المسح على الخ ين
[  ] 93حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن ا عمددل عددن إب دراييم عددن مددام بددن الحددرث قددال بددال جر ددر بددن
عبد هللا ام توضا ومسح على خايه فقيل له أت ال ذا قدال ومدا طمناندي وقدد أربدج رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم ط اله قدال إبدراييم و داو طاجدبهم حددب

جر در و إسدالمه داو بادد ند ول المائددة دذا قدول

إبدراييم طانددي داو طاجددبهم قددال وفدي ال دداب عددن عمدر وعلددي وحذط دة والمغيدرة و ددالل وسداد وأبددي أبددوب

وسلماو و ر دة وعمرو بدن أميدة وأندل وسدهل بدن سداد و الدي بدن مدرة وع دادة بدن الصدامج وأسدامة بدن

شر وأبي أمامدة وجدابر وأسدامة بدن ز دد وابدن ع دادة و قدال بدن عمدارة وأبدي بدن عمدارة قدال أبدو عيسدى

وحدب

جر ر حدب

حسن صحيح

[  ] 94و روب عن شهر بدن حوشدب قدال أربدج جر در بدن عبدد هللا توضدا ومسدح علدى خايده فقلدج لده
في ذل فقدال أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم توضدا ومسدح علدى خايده فقلدج لده أقبدل المائددة أم بادد

المائددة فقددال مدا أسددلمج إال بادد المائدددة حددانا بددذل قتي دة حدددانا خالدد بددن ز داد الترمددذي عدن مقاتددل بددن
حياو عن شهر بن حوشب عن جر در قدال وروب ب يدة عدن إبدراييم بدن أد دم عدن مقاتدل بدن حيداو عدن
شددهر بددن حوشددب جر ددر و ددذا حدددب

م سددر و باددا مددن أنكددر المسددح علددى الخ ددين تدداول أو مسددح

النبي صلى هللا عليده وسدلم علدى الخ دين داو قبدل ند ول المائددة وذ در جر در فدي حدبطده أنده رأب النبدي
صلى هللا عليه وسلم مسح على الخ ين باد ن ول المائدة
باب المسح على الخ ين للمسافر والم يم
[  ] 95حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن سايد بن مسروو عن إبراييم التيمدي عدن عمدرو بدن ميمدوو
عد ن أبددي عبددد هللا الجدددلي عددن خ مدة بددن اابددج عددن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم أندده سد ل عددن المسددح
على الخ ين فقال للمسافر االاة وللم ديم بدوم وذ در عدن طحيدى بدن مادين أنده صدحح حددب

خ مدة بدن

اابج في المسح وأبو عبدد هللا الجددلي اسدمه عبدد بدن عبدد و قدال عبدد الدرحمن بدن عبدد قدال أبدو عيسدى
ذا حددب

حسدن صدحيح وفدي ال داب عدن علدي وأبدي بكدرة وأبدي ر درة وصد واو بدن عسدال وعدوب بدن

مال وابن عمر وجر ر

[  ] 96حدانا ناد حددانا أبدو ا حدو

عدن عاصدم بدن أبدي النجدود عدن زر بدن حبديل عدن صد واو

بددن عسددال قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طامرنددا إذا نددا سد ار أو ال نن د ع خ افنددا االاددة أطددام
ولياليهن إال من جنابة ولكن من لائط و ول ونوم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روب

الحكدم بدن عتي دة وحمداد عدن إبدراييم النخادي عددن أبدي عبدد هللا الجددلي عدن خ مدة بدن اابدج وال طصددح
قال علي بن المدبني قال طحيى بن سايد قال شع ة لم طسمع إبدراييم النخادي مدن أبدي عبدد هللا الجددلي
حدددب

المسددح وقددال ازئدددة عددن منصددور نددا فددي حج درة إب دراييم التيمددي ومانددا إب دراييم النخاددي فحدددانا

إبراييم التيمي عدن عمدرو بدن ميمدوو عدن أبدي عبدد هللا الجددلي عدن خ مدة بدن اابدج عدن النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم فددي المسددح علددى الخ ددين قددال محمددد بددن إسددماعيل أحسددن شدديء فددي ددذا ال دداب حدددب

ص واو بن عسال المدرادي قدال أبدو عيسدى و دو قدول أكطدر الالمداء مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده

وسلم والتاباين ومن باد م من ال قهاء مطل ساياو الطوري وابن الم اره والشافاي وأحمدد ومسدحاو قدالوا
طمسدح الم ديم بومدا وليلددة والمسدافر االادة أطدام وليدداليهن قدال أبدو عيسدى وقددد روب عدن بادا أ دل الالددم

أنهددم لددم بوقت دوا فددي المسددح علددى الخ ددين و ددو قددول مالد بددن أنددل قددال أبددو عيسددى والتوقيددج أصددح وقددد

روب ذا الحدب

عن ص واو بن عسال أطضا من لير حدب

عاصم

باب ما جاء في المسح على الخ ين أعاله وأس له
[  ] 97حدانا أبو الوليد ا لدمشقي حدانا الوليد بن مسلم أخبرني اور بن ب د عدن رجداء بدن حيدوة عدن
كاتب المغيرة عن المغيدرة بدن شدع ة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مسدح أعلدى الخدف وأسد له قدال أبدو
عيسى و ذا قول لير واحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم والتداباين ومدن بادد م مدن ال قهداء

و ه طقول مال والشافاي ومسحاو و ذا حدب

مالول لم طسنده عدن ادور بدن ب دد ليدر الوليدد بدن مسدلم

قدال أبددو عيسددى وسددالج أبددا زرعددة ومحمددد بددن إسدماعيل عددن ددذا الحدددب

فقدداال لدديل بصددحيح و بددن

الم اره روب دذا عدن ادور عدن رجداء بدن حيدوة قدال حدداج عدن اتدب المغيدرة مرسدل عدن النبدي صدلى

هللا عليه وسلم ولم بذ ر فيه المغيرة

باب ما جاء في المسح على الخ ين را ر ما
[  ] 98حدددانا علددي بددن حجددر قددال حدددانا عبددد الددرحمن بددن أبددي ال ندداد عددن أبيدده عددن عددروة بددن ال يددر
عن المغيرة بن شع ة قال رأبج النبي صلى هللا عليه وسلم طمسح علدى الخ دين علدى را ر مدا قدال أبدو

عيسى حدب

المغ يرة حدب

حسن و و حدب

عبد الرحمن بدن أبدي ال نداد أبيده عدن عدروة عدن المغيدرة

وال نالم أحدا بذ ر عن عروة عن المغيرة على را ر ما ليدره و دو قدول ليدر واحدد مدن أ دل الالدم و ده

طقول ساياو الطوري وأحمد قال محمد و او مال بن أنل طشير بابد الرحمن بن أبي ال ناد
باب ما جاء في المسح على الجور ين والنالين

[  ] 99حدددانا ندداد ومحمددود بددن لدديالو قدداال حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن أبددي ندديل عددن

ددل بددن

شدرحبيل عدن المغيدرة بدن شددع ة قدال توضددا النبدي صددلى هللا عليده وسددلم ومسدح علددى الجدور ين والنالددين
قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح و دو قدول ليدر واحدد مدن أ دل الالدم و ده طقدول سداياو الطدوري

وابن الم داره والشدافاي وأحمدد ومسدحاو قدالوا طمسدح علدى الجدور ين ومو لدم تكدن نالدين إذا اندا اخيندين
قددال وفددي ال دداب عددن أبددي موسددى قددال أبددو عيسددى سددماج صددالح بددن محمددد الترمددذي قددال سددماج أبددا

مقاتددل السددمرقندي طقددول دخلددج علددى أبددي حني ددة فددي مرضدده الددذي مددات فيدده فدددعا بمدداء فتوضددا وعليدده
جور او فمسح عليهما ام قال فالج اليوم شي ا لم أكن أفاله مسحج على الجور ين و ما لير منالين
باب ما ججاء في المسح على الامامة
[  ] 100حدانا محمد بن بشار حدانا طحيدى بدن سدايد القطداو عدن سدليماو التيمدي عدن بكدر بدن عبدد

هللا الم نددي ع د ن الحسددن عددن بددن المغي درة بددن شددع ة عددن أبيدده قددال توضددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
ومسح على الخ ين والامامة قال بكدر وقدد سدماج مدن بدن المغيدرة قدال وذ در محمدد بدن بشدار فدي دذا
الحدددب

فددي موضددع اخددر أندده مسددح علددى ناصدديته وعمامتدده وقددد روب ددذا الحدددب

مددن ليددر وجدده عددن

المغي درة بددن شددع ة ذ ددر باضددهم المسددح علددى الناصددية والامامددة ولددم بددذ ر باضددهم الناصددية وسددماج
أحمد بن الحسدن طقدول سدماج أحمدد بدن حنبدل طقدول مدا أربدج بايندي مطدل طحيدى بدن سدايد القطداو قدال
وفدي ال دداب عدن عمددرو بدن أميددة وسدلماو واو دداو وأبدي أمامددة قدال أبددو عيسدى حدددب
حدب

المغيدرة بددن شددع ة

حسن صحيح و و قول لير واحد من أ ل الالم من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم مدنهم

أبو بكر وعمر وأنل و ه طقول ا وزاعي وأحمد ومسحاو قالوا طمسح على الامامة وقدال ليدر واحدد مدن
أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين ال طمسددح علددى الامامددة إال أو طمسددح

ب أرسدده مددع الامامددة و ددو قددول سدداياو الطددوري ومال د بددن أنددل وابددن الم دداره والشددافاي قددال أبددو عيسددى
وسماج الجارود بن مااذ طقول سماج و يع بن الجراي طقول إو مسح على الامامة طج ئه لألار

[  ] 101حدانا ناد حدانا علي بدن مسدهر عدن ا عمدل عدن الحكدم عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى
عن اب بن عجرة عن بالل أو النبي صلى هللا عليه وسلم مسح على الخ ين والخمار
[  ] 102حدانا قتي ة بن سايد حدانا بشر بن الم ضل عن عبد الرحمن بدن إسدحاو دو القرشدي عدن

أبدي عبيددة بدن محمدد بددن عمدار بدن طاسدر قددال سدالج جدابر بدن عبدد هللا عددن المسدح علدى الخ دين فقددال
السنة طا بن أخي قال وسالته عن المسح على الامامة فقال أمل الشار الماء

باب ما جاء في الغسل من الجنابة
[  ] 103حددانا نداد حدددانا و يدع عدن ا عمددل عدن سددالم بدن أبدي الجاددد عدن ر دب عددن بدن ع دداح
عددن خالتدده ميمونددة قالددج وضدداج للنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لسددال فالتسددل مددن الجنابددة فاك ددا اإلندداء
بشددماله علددى طميندده فغسددل ايدده اددم أدخددل بددده فددي اإلندداء فافددا
ا ر

ام مضما واستنشدق ولسدل وجهده وذراعيده ادم أفدا

جسده ام تنحى فغسل رجليه قال أبو عيسى ذا حدب

علددى فرجدده اددم دل د بيددده الحددائط أو

علدى أرسده االادا ادم أفدا

علدى سدائر

حسن صحيح وفدي ال داب عدن أم سدلمة وجدابر

وأبي سايد وجبير بن مطام وأبي ر رة
[  ] 104حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عن شام بدن عدروة عدن أبيده عدن عائشدة قالدج
كدداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أراد أو طغتسددل مددن الجنابددة بدددأ فغسددل بدطدده قبددل أو بدددخلهما
اإلناء ام لسل فرجه و توضا وضوءه للصالة ام طشرب شاره المداء ادم طحطدي علدى أرسده ادالث حطيدات
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح و ددو الددذي اختدداره أ ددل الالددم فددي الغسددل مددن الجنابددة أندده

بتوضددا وضددوءه للصددالة اددم ط ددرغ علددى أرسدده اددالث مدرات اددم طادديا المدداء علددى سددائر جسددده اددم طغسددل
قدميه والامل علدى دذا عندد أ دل الالدم وقدالوا إو انغمدل الجندب فدي المداء ولدم بتوضدا أجد أه و دو قدول

الشافاي وأحمد ومسحاو

باب ل تنقا المرأة شار ا عند الغسل
[  ] 105حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن أبوب بدن موسدى عدن سدايد المقبدري عدن عبدد هللا بدن
ارفددع عددن أم سددلمة قالددج قلددج طددا رسددول هللا إنددي امدرأة أشددد ضد ر أرسددي أفانقضدده لغسددل الجنابددة قددال ال
إنما طكاي أو تحطين على رأس االث حطيات من ماء ام تايضين علدى سدائر جسدده المداء فتطهدر ن
أو قال ف ذا أنج قد تطهرت قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم

أو المرأة إذا التسلج من الجنابة فلم تنقا شار ا أو ذل طج ئها باد أو تايا الماء على رأسها

باب ما جاء أو تحج ل شارة جنابة
[  ] 106حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا الحددرث بددن وجيدده قددال حدددانا مال د بددن دبنددار عددن محمددد بددن
سير ن عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال تحج دل شدارة جنابدة فالسدلوا الشدار وأنقدوا

ال شر قال وفي ال اب عن علي وأنل قدال أبدو عيسدى حددب

الحدرث بدن وجيده حددب

لر دب ال نارفده

إال مدن حدبطدده و ددو شدديد لدديل بددذاه وقددد روب عندده ليددر واحددد مددن ا ئمددة وقددد ت ددرد بهددذا الحدددب

عددن

مال بن دبنار و قال الحرث بن وجيه و قال بن وج ة
باب ما جاء في الوضوء باد الغسل
[  ] 107حدانا إسماعيل بن موسى حدانا شدر عدن أبدي إسدحاو عدن ا سدود عدن عائشدة أو النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم دداو ال بتوضددا باددد الغسددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح قددال أبددو

عيسى و ذا قول لير واحد من أ ل الالم أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين أو ال بتوضدا
باد الغسل
باب ما جاء إذا التقى الختاناو وجب الغسل
[  ] 108حددانا أبددو موسدى محمددد بدن المطنددى حددانا الوليددد بدن مسددلم عدن ا و ازعددي عدن عبددد الددرحمن
بدن القاسدم عدن أبيده عدن عائشددة قالدج إذا جداوز الختداو الختداو فقددد وجدب الغسدل فالتده أندا ورسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم فالتسلنا قال وفي ال اب عن أبي ر رة وعبد هللا بن عمرو ورافع بن خدطج
[  ] 109حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن علددي بددن ز ددد عددن سددايد بددن المسدديب عددن عائشددة
قالددج قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا جدداوز الختدداو الختدداو وجددب الغسددل قددال أبددو عيسددى حدددب
عائشددة حدددب

حسددن صددحيح قددال وقددد روب ددذا الحدددب

عددن عائشددة عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم

من لير وجه إذا جاوز الختاو الختاو فقدد وجدب الغسدل و دو قدول أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم أبددو بكددر وعمددر وعطمدداو وعلددي وعائشددة وال قهدداء مددن التدداباين ومددن باددد م

مطل ساياو الطوري والشافاي وأحمد ومسحاو قالوا إذا التقى الختاناو وجب الغسل
باب ما جاء أو الماء من الماء
[  ] 110حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا بددونل بددن ب ددد عددن ال ددري عددن

سهل بن ساد عن أبي بن اب قال إنما او الماء من الماء رخصة في أول اإلسالم ام نهي عنها

[  ] 111حدانا أحمد بن منيع حدانا عبد هللا بن الم اره أخبرنا مامر عن ال دري بهدذا اإلسدناد مطلده

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح ومنما او الماء من المداء فدي أول اإلسدالم ادم نسدد بادد ذلد

و كدذا روب ليددر واحددد مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم مددنهم أبددي بددن اددب و ارفددع بددن خدددطج
والامل على ذا عند أكطر أ دل الالدم علدى أنده إذا جدامع الرجدل ام أرتده فدي ال درق وجدب عليهمدا الغسدل

ومو لم بن ال

[  ] 112حدانا علي بن حجر أخبرنا شدر عدن أبدي الجحداب عدن عكرمدة عدن بدن ع داح قدال إنمدا
المدداء مددن المدداء فددي االحددتالم قددال أبددو عيسددى سددماج الجددارود طقددول سددماج و ياددا طقددول لددم نجددد ددذا

الحدب

عند شر

قال أبو عيسى وأبو الجحاب اسمه داود بدن أبدي عدوب و دروب عدن سداياو الطدوري

قال حدانا أبو الجحاب و او مرضيا قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عطمداو بدن ع داو وعلدي بدن أبدي
طالب وال ير وطلحة وأبي أبوب وأبي سايد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال الماء من الماء
باب ما جاء فيمن طستيقظ فيرب بلال وال بذ ر احتالما
[  ] 113حددانا أحمدد بدن منيدع حددانا حمداد بدن خالدد الخيداط عدن عبدد هللا بدن عمدر دو الامدرب عدن
عبيددد هللا بددن عمددر عددن القاسددم بددن محمددد عددن عائشددة قالددج سد ل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن

الرجل طجد البلل وال بذ ر احتالما قال طغتسل وعن الرجل برب أنه قد احدتلم ولدم طجدد بلدال قدال لسدل
عليه قالج أم سلمة طا رسول هللا ل على المرأة ترب ذل لسل قال نادم إو النسداء شدقائق الرجدال قدال

أبو عيسى ومنما روب دذا الحددب

عبدد هللا بدن عمدر عدن عبيدد هللا بدن عمدر حددب

عائشدة فدي الرجدل

طجد البلل وال بذ ر احتالما وعبد هللا بن عمر ضا ه طحيى بن سايد من قبدل ح ده فدي الحددب

و دو

قددول ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين إذا اسددتيقظ الرجددل

فرأب بلة أنه طغتسل و و قول ساياو الطوري وأحمد وقال باا أ ل الالم من التداباين إنمدا طجدب عليده

الغسددل إذا انددج البلددة بلددة نط ددة و ددو قددول الشددافاي ومسددحاو ومذا رأب احتالمددا ولددم بددر بلددة فددال لسددل
عليه عند عامة أ ل الالم
باب ما جاء في المني والمذي
[  ] 114حدددانا محمددد بددن عمددرو الس دواو البلخددي حدددانا شدديم عددن ب ددد بددن أبددي ز دداد ي قددال وحدددانا

محمددود بددن لدديالو حدددانا حسددين الجا ددي عددن ازئدددة عددن ب ددد بددن أبددي ز دداد عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي
ليلى عن علي قال سالج النبي صلى هللا عليه وسدلم عدن المدذي فقدال مدن المدذي الوضدوء ومدن المندي
الغسل قال وفي ال اب عن المقداد بن ا سود وأبي بن اب قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح

وقد روب عن علي بدن أبدي طالدب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدن ليدر وجده مدن المدذي الوضدوء
ومن المني الغسل و دو قدول عامدة أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين ومدن
باد م و ه طقول ساياو والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في المذي طصيب الطوب
[  ] 115حدانا ناد حدانا عبدة عن محمد ب ن إسدحاو عدن سدايد بدن عبيدد دو بدن السد او عدن أبيده

عن سهل بن حنيف قال نج ألقي من المذي شدة وعناء فكندج أكطدر منده الغسدل فدذ رت ذلد لرسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم وسدالته عنده فقدال إنمدا طج ئد مدن ذلد الوضدوء فقلدج طدا رسدول هللا يدف بمدا
طصيب او ي منه قال طكاي أو تاخذ ا من ماء فتنضح به او
عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وال نارفدده إال مددن حدددب

حي

ترب أنده أصداب منده قدال أبدو

محمددد بددن إسددحاو المددذي مطددل ددذا وقددد

اختل ددف أ ددل الال ددم ف ددي الم ددذي طص دديب الط ددوب فق ددال باض ددهم ال طجد د

إال الغس ددل و ددو ق ددول الش ددافاي

ومسحاو وقال باضهم طج ئه النضح وقال أحمد أرجو أو طج ئه النضح بالماء
باب ما جاء في المني طصيب الطوب

[  ] 116حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن إبدراييم عددن مددام بددن الحددرث قددال ضدداب

عائشددة ضدديف فددامرت لدده بملح ددة ص د راء فنددام فيهددا فدداحتلم فاسددتحيا أو برسددل بهددا و هددا أاددر االحددتالم
فغمسدها فدي المدداء ادم أرسدل بهددا فقالدج عائشدة لددم أفسدد عليندا او نددا إنمدا داو طكايدده أو ط ر ده باصدداباه
ور مددا فر تدده مددن اددوب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم باصدداباي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح و و قول لير واحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم والتاباين ومن بادد م مدن ال قهداء

مطل ساياو الطوري والشافاي وأحمد ومسحاو قالوا فدي المندي طصديب الطدوب طج ئده ال دره ومو لدم طغسدل
و كذا روب عن منصور عدن إبدراييم عدن مدام بدن الحدرث عدن عائشدة مطدل رواطدة ا عمدل وروب أبدو
ماشر ذا الحدب

عن إبراييم عن ا سود عن عائشة وحدب

ا عمل أصح

باب لسل المني من الطوب
[  ] 117حدانا أحمد بدن منيدع قدال حددانا أبدو مااو دة عدن عمدرو بدن ميمدوو بدن مهدراو عدن سدليماو
بدن طسدار عددن عائشدة أنهددا لسدلج منيددا مدن اددوب رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدال أبددو عيسدى ددذا
حدب

حسدن صدحيح وفدي ال داب عدن بدن ع داح وحددب

صلى هللا عليه وسلم ليل بمخالف لحدب

عائشدة أنهدا لسدلج منيدا مدن ادوب رسدول هللا

ال ره نه ومو داو ال دره طجد

فقدد طسدتحب للرجدل أو ال

برب على او ه أاره قال بن ع اح المني بمن لة المخاط فامطه عن ولو ب ذخرة
باب ما جاء في الجنب بنام قبل أو طغتسل

[  ] 118حدددانا ندداد حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح عددن ا عمددل عددن أبددي إسددحاو عددن ا سددود عددن
عائشة قالج او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنام و و جنب وال طمل ماء
[  ] 119حدانا ناد حدانا و يع عدن سداياو عدن أبدي إسدحاو نحدوه قدال أبدو عيسدى و دذا قدول سدايد

بددن المسدديب وليدره وقددد روب ليددر واحددد عددن ا سددود عددن عائشددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده
كاو بتوضا قبل أو بنام و ذا أصح من حدب
الحدب

أبي إسحاو عن ا سود وقد روب عن أبدي إسدحاو دذا

شع ة والطوري ولير واحد و روو أو ذا للط من أبي إسحاو

باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أو بنام
[  ] 120حدددانا محمددد بددن المطنددى حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن
عمر عن عمر أنه سال النبي صلى هللا عليه وسلم أبنام أحدنا و و جنب قال نادم إذا توضدا قدال وفدي
ال داب عددن عمددار وعائشددة وجددابر وأبدي سددايد وأم سددلمة قددال أبددو عيسدى حدددب

عمددر أحسددن شدديء فددي

ددذا ال دداب وأصددح و ددو قددول ليددر واحددد مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين و دده طقددول

ساياو الطوري وابن الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو قالوا إذا أراد الجنب أو بنام توضا قبل أو بنام
باب ما جاء في مصافحة الجنب

[  ] 121حدانا إسحاو بن منصدور حددانا طحيدى بدن سدايد القطداو حددانا حميدد الطو دل عدن بكدر بدن

عبددد هللا الم نددي عددن أبددي ارفددع عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ل يدده و ددو جنددب قددال
فان جسدج أي فانخنسدج فالتسدلج اددم ج دج فقدال أبدن نددج أو أبدن ذ بدج قلدج إنددي ندج جن دا قددال إو
المسدلم ال بددنجل قدال وفددي ال داب عددن حذط ددة وابدن ع دداح قدال أبددو عيسددى وحددب
النبي صلى هللا عليه وسدلم و دو جندب حددب

أبددي ر درة أندده لقددي

حسدن صدحيح وقدد رخدص ليدر واحدد مدن أ دل الالدم فدي

مصافحة الجنب ولم بروا بارو الجنب والحائا باسا ومانى قوله فانخنسج طاني تنحيج عنه

باب ما جاء في المرأة ترب في المنام مطل ما برب الرجل
[  ] 122حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن ز ندب بنددج
أبددي سددلمة عددن أم سددلمة قالددج جدداءت أم سددليم بنددج ملحدداو إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددج طددا

رسددول هللا إو هللا ال طسددتحي مددن الحددق فهددل علددى الم درأة تانددي لسددال إذا ددي رأت فددي المنددام مطددل مددا

برب الرجل قال نام إذا ي رأت الماء فلتغتسل قالج أم سلمة قلج لهدا فضدحج النسداء طدا أم سدليم قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح و دو قدول عامدة ال قهداء أو المدرأة إذا رأت فدي المندام مطدل مدا بدرب

الرجل فان لج أو عليها الغسل و ده طقدول سداياو الطدوري والشدافاي قدال وفدي ال داب عدن أم سدليم وخولدة

وعائشة وأنل

باب ما جاء في الرجل طستدفة بالمرأة باد الغسل
[  ] 123حدانا ناد حدانا و يع عن حر

عن الشابي عن مسدروو عدن عائشدة قالدج ر مدا التسدل

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدن الجنابدة ادم جداء فاسددتدفا بدي فضدممته إلدى ولدم ألتسدل قدال أبدو عيسددى
دذا حددب

لديل ب سدناده بدداح و دو قدول ليدر واحددد مدن أ دل الالدم مددن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليدده

وسلم والتاباين أو الرجل إذا التسل فال باح باو طستدفة بامرأته و نام ماها قبل أو تغتسدل المدرأة و ده

طقول ساياو الطوري والشافاي وأحمد ومسحاو

باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم طجد الماء
[  ] 124حددانا محمدد بدن بشدار ومحمدود بدن لديالو قداال حددانا أبدو أحمدد ال يدري حددانا سداياو عددن

خالد الحذاء عن أبي قالبة عن عمرو بن بجداو عن أبدي ذر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال
إو الصايد الطيب طهور المسلم ومو لم طجد الماء عشر سنين ف ذا وجد الماء فليمسه بشدرته فد و ذلد
خيدر وقدال محمددود فدي حدبطدده إو الصدايد الطيددب وضدوء المسدلم قددال وفدي ال دداب عدن أبددي ر درة وعبددد

هللا بددن عمددرو وعم دراو بددن حصددين قددال أبددو عيسددى و كددذا روب ليددر واحددد عددن خالددد الحددذاء عددن أبددي
قالبة عن عمرو بن بجداو عن أبي ذر وقد روب ذا الحدب
ع ددامر ع ددن أب ددي ذر ول ددم طس ددمه ق ددال و ددذا ح دددب

أبوب عن أبي قالبة عن رجل مدن بندي

حس ددن ص ددحيح و ددو ق ددول عام ددة ال قه دداء أو الجن ددب

والحائا إذا لم طجدا الماء تيمما وصليا و روب عن بدن مسداود أنده داو ال بدرب التديمم للجندب ومو لدم

طجد الماء و روب عنه أنه رجدع عدن قولده فقدال بتديمم إذا لدم طجدد المداء و ده طقدول سداياو الطدوري ومالد
والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في المستحاضة

[  ] 125حدانا ناد حدانا و يع وعبدة وأبدو مااو دة عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عائشدة قالدج
جاءت فاطمة بنج أبي حبيل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقالدج طدا رسدول هللا إندي امدرأة اسدتحا

فدال أطهددر أفدادع الصددالة قدال ال إنمددا ذلد عددرو وليسدج بالحيضددة فد ذا أقبلددج الحيضدة فدددعي الصددالة
ومذا أدبرت فالسلي عن الدم وصلي قال أبو مااو دة فدي حدبطده وقدال توضد ي لكدل صدالة حتدى طجدة

ذلد الوقددج قددال وفددي ال دداب عددن أم سددلمة قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة جدداءت فاطمددة حدددب

حسددن

صددحيح و ددو قددول ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين و دده

طقددول سدداياو الطددوري ومال د وابددن الم دداره والشددافاي أو المستحاضددة إذا جدداوزت أطددام إقرائهددا التسددلج
وتوضات لكل صالة
باب ما جاء أو المستحاضة تتوضا لكل صالة

[  ] 126حدانا قتي ة حدانا شر عن أبي اليق او عن عدب بن اابج عن أبيده عدن جدده عدن النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم أن ده قددال فددي المستحاضددة تدددع الصددالة أطددام إقرائهددا التددي انددج تحدديا فيهددا اددم
تغتسل وتتوضا عند ل صالة وتصوم وتصلي
[  ] 127حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر نحددوه بماندداه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
شر

عن أبي اليق او قال وسدالج محمددا عدن دذا الحددب

قددد ت ددرد بدده

فقلدج عددي بدن اابدج عدن أبيده عدن جدده

جد عدي ما اسمه فلم طارب محمد اسمه وذ رت لمحمد قول طحيى بن ماين أو اسدمه دبندار فلدم طع دا
بدده وقددال أحم ددد ومسددحاو ف ددي المستحاضددة إو التس ددلج لكددل صددالة ددو أحددوط له ددا ومو توضددات لك ددل

صالة أج أ ا ومو جماج بين الصالتين بغسل واحد أج أ ا

باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصالتين بغسل واحد
[  ] 128حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو عددامر الاقدددي حدددانا ز يددر بددن محمددد عددن عبددد هللا بددن
محمددد بددن عقيددل عددن إب دراييم بددن محمددد بددن طلحددة عددن عمدده عم دراو بددن طلحددة عددن أمدده حمنددة بنددج

جحددل قالددج نددج اسددتحا

حيضددة طي درة شدددبدة فاتيددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أسددت تيه وأخب دره

فوجدتدده فددي بيددج أختددي ز نددب بنددج جحددل فقلددج طددا رسددول هللا إنددي اسددتحا

حيضددة طيدرة شدددبدة فمددا

تدامرني فيهددا قددد مناتندي الصدديام والصددالة قدال أناددج لد الكرسددف ف نده بددذ ب الدددم قالدج ددو أكطددر مددن
ذل قال فتلجمي قالج و أكطر من ذل قال فاتخذي او ا قالدج دو أكطدر مدن ذلد إنمدا أادج اجدا فقدال

النبي صلى هللا عليه وسلم سومره بامر ن أبهما صناج أجد أ عند فد و قو دج عليهمدا فاندج أعلدم فقدال
إنما ي ر ضة من الشيطاو فتحيضي سدتة أطدام أو سد اة أطدام فدي علدم هللا ادم التسدلي فد ذا أربدج أند

قددد طهددرت واسددتنقات فصددلي أر اددا وعشددر ن ليلددة أو االاددا وعشددر ن ليلددة وأطامهددا وصددومي وصددلي ف د و

ذل د طج ئ د و ددذل فددافالي مددا تحدديا النسدداء و مددا ططهددرو لميقددات حيضددهن وطهددر ن ف د و قو ددج
على أو تؤخري ال هر وتاجلي الاصر ام تغتسدلين حدين تطهدر ن وتصدلين ال هدر والاصدر جميادا ادم

تددؤخر ن المغددرب وتاجلددين الاشدداء اددم تغتسددلين وتجماددين بددين الصددالتين فددافالي وتغتسددلين مددع الص د ح
وتصلين و ذل فافالي وصومي إو قو ج على ذل فقال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دو أعجدب
ا مددر ن إلددي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح ورواه عبيددد هللا بددن عمددرو الرقددي وابددن جددر ج

وشدر عددن عبدد هللا بددن محمددد بدن عقيددل عدن إبدراييم بددن محمدد بددن طلحدة عددن عمدده عمدراو عددن أمدده
حمنة إال أو بن جر ج طقول عمر بدن طلحدة والصدحيح عمدراو بدن طلحدة قدال وسدالج محمددا عدن دذا

الحدب

فقال و حدب

حسن صحيح و كذا قال أحمد بن حنبل و حدب

حسدن صدحيح وقدال أحمدد

ومسحاو في المستحاضة إذا انج تارب حيضها ب ن ال الددم وأدبداره ومن الده أو طكدوو أسدود وأدبداره أو
بتغيددر إلددى الص د رة فددالحكم لهددا علددى حدددب
ماروفدة قبددل أو تسددتحا

فاطمددة بنددج أبددي حبدديل ومو انددج المستحاضددة لهددا أطددام

ف نهددا تدددع الصددالة أطددام إقرائهددا اددم تغتسددل وتتوضددا لكددل صددالة وتصددلي ومذا

اسددتمر بهددا الدددم ولددم طكددن لهددا أطددام ماروفددة ولددم تاددرب الحدديا ب ن ددال الدددم وأدبدداره فددالحكم لهددا علددى
حدب

حمنة بنج جحل و ذل قال أبو عبيدد وقدال الشدافاي المستحاضدة إذا اسدتمر بهدا الددم فدي أول

مدا رأت فددامج علدى ذلد ف نهدا تددع الصدالة مدا بينهددا و دين خمسدة عشدر بومدا فد ذا طهدرت فدي خمسددة

عشر بوما أو قبل ذل ف نها أطام حيا ف ذا رأت الدم أكطر من خمسة عشدر بومدا ف نهدا تقضدي صدالة
أر اددة عشددر بومددا اددم تدددع الصددالة باددد ذل د أقددل مددا تحدديا النسدداء و ددو بددوم وليلددة قددال أبددو عيسددى
واختلف أ ل الالم في أقدل الحديا وأكطدره فقدال بادا أ دل الالدم أقدل الحديا االادة وأكطدره عشدرة و دو

قددول سدداياو الطددوري وأ ددل الكوفددة و دده طاخددذ بددن الم دداره وروب عندده خددالب ددذا وقددال باددا أ ددل الالددم
مدنهم عطداء بدن أبددي ر داي أقدل الحدديا بدوم وليلدة وأكطدره خمسددة عشدر بومدا و ددو قدول مالد وا و ازعددي
والشافاي وأحمد ومسحاو وأبي عبيد
باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند ل صالة
[  ] 129حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بدن شدهاب عدن عدروة عدن عائشدة أنهدا قالدج اسدت تج أم حبي دة

ابنة جحل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالج إني استحا

فال أطهدر أفدادع الصدالة فقدال ال إنمدا

ذلد عددرو فالتسددلي اددم صددلي فكاندج تغتسددل لكددل صددالة قددال قتي ددة قدال الليد

لددم بددذ ر بددن شددهاب أو

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أمددر أم حبي ددة أو تغتسددل عنددد ددل صددالة ولكندده شدديء فالتدده ددي قددال

أبو عيسى و روب ذا الحدب

عن ال ري عدن عمدرة عدن عائشدة قالدج اسدت تج أم حبي دة بندج جحدل

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد قددال باددا أ ددل الالددم المستحاضددة تغتسددل عنددد ددل صددالة وروب

ا وزاعي عن ال ري عن عروة وعمرة عن عائشة
باب ما جاء في الحائا أنها ال تقضي الصالة

[  ] 130حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن أبوب عن أبي قالبدة عدن ماداذة أو امدرأة سدالج عائشدة

قالددج أتقضددي إحدددانا صددالتها أطددام محيضددها فقالددج أحرور ددة أنددج قددد انددج إحدددانا تحدديا فددال تددؤمر
بقضاء قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روب عدن عائشدة مدن ليدر وجده أو الحدائا ال

تقضددي الصددالة و ددو قددول عامددة ال قهدداء ال اخددتالب بيددنهم فددي أو الحددائا تقضددي الصددوم وال تقضددي

الصالة

باب ما جاء في الجنب والحائا أنهما ال طقراو القراو
[  ] 131حدددانا علددي بددن حجددر والحسددن بددن عرفددة قدداال حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح عددن موسددى بددن
ع ة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال ال تقد أر الحدائا وال الجندب شدي ا مدن
الق دراو قددال وفددي ال دداب عددن علددي قددال أب ددو عيسددى حدددب

بددن عم ددر حدددب

ال نارفدده إال مددن ح دددب

إسماعيل بن عياح عن موسى بن ع ة عن نافع عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال

ال طق أر ال جنب وال الحائا و و قول أكطر أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليده وسدلم والتداباين
ومن باد م مطل ساياو الطوري وابن الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو قالوا ال تق أر الحدائا وال الجندب

مددن الق دراو شددي ا إال طددرب ارطددة والحددرب ونحددو ذلد ورخص دوا للجنددب والحددائا فددي التسددبيح والتهليددل

قددال وسددماج محمددد بددن إسددماعيل طقددول إو إسددماعيل بددن عيدداح بددروي عددن أ ددل الحجدداز وأ ددل الا دراو
أحادبد

منددا يددر اندده ضدداف روابتدده عددنهم فيمددا بن ددرد بدده وقددال إنمددا حدددب

إسددماعيل بددن عيدداح عددن

أ ددل الشددام وقددال أحمددد بددن حنبددل إسددماعيل بددن عيدداح أصددلح مددن ب يددة ول يددة أحادب د

الطق ات قال أبو عيسى حداني أحمد بن الحسن قال سماج أحمد بن حنبل طقول ذل

منددا يددر عددن

باب ما جاء في م اشرة الحائا
[  ] 132حدانا بندار حدانا عبد الرحمن بن مهدي عن ساياو عن منصدور عدن إبدراييم عدن ا سدود
عددن عائشددة قالددج دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا حضددج طددامرني أو أت د ر اددم ب اش درني قددال
وفي ال داب عدن أم سدلمة وميموندة قدال أبدو عيسدى حددب

عائشدة حددب

حسدن صدحيح و دو قدول ليدر

واحددد مددن أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين و دده طقددول الشددافاي وأحمددد
ومسحاو
باب ما جاء في مؤاكلة الحائا وسؤر ا
[  ] 133حدددانا ع دداح الانب دري ومحمددد بددن عبددد ا علددى قدداال حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا

مااو ة بن صالح عدن الادالء بدن الحدرث عدن حدرام بدن مااو دة عدن عمده عبدد هللا بدن سداد قدال سدالج
النبي صلى هللا عليه وسلم عن مواكلة الحائا فقال وأكلها قال وفي ال اب عدن عائشدة وأندل قدال أبدو
عيسى حدب

عبد هللا بن س اد حدب

حسن لر ب و و قول عامة أ ل الالم لم بدروا بمواكلدة الحدائا

باسا واختل وا في فضل وضوئها فرخص في ذل باضهم و ره باضهم فضل طهور ا
باب ما جاء في الحائا تتناول الشيء من المسجد
[  ] 134حدانا قتي ة حددانا عبيددة بدن حميدد عدن ا عمدل عدن اابدج بدن عبيدد عدن القاسدم بدن محمدد
قددال قالددج لددي عائشددة قددال لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ندداوليني الخمدرة مددن المسددجد قالددج قلددج
إني حائا قال إو حيضت ليسج في بده قال وفي ال داب عدن بدن عمدر وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى
حددب

عائشددة حددب

حسددن صددحيح و دو قددول عامددة أ دل الالددم ال نالدم بيددنهم اختالفددا فدي ذلد بدداو ال

باح أو تتناول الحائا شي ا من المسجد
باب ما جاء في رايية إتياو الحائا
[  ] 135حدانا بندار حدانا طحيى بن سايد وعبد الرحمن بدن مهددي و هد بدن أسدد قدالوا حددانا حمداد

بددن سددلمة عددن حكدديم ا اددرم عددن أبددي تميمددة الهجيمددي عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

قدال مدن أتددى حائضدا أو امدرأة فدي دبر ددا أو ا ندا فقددد در بمددا أند ل علددى محمدد صددلى هللا عليده وسددلم
قدال أبددو عيسددى ال ناددرب دذا الحدددب

إال مددن حدددب

حكديم ا اددرم عددن أبددي تميمدة الهجيمددي عددن أبددي

ر رة ومنما مانى دذا عندد أ دل الالدم علدى التغلديظ وقدد روب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن

أتددى حائضددا فليتصدددو بدددبنار فلددو دداو إتيدداو الحددائا د ار لددم بددؤمر فيدده بالك ددارة وضدداف محمددد ددذا

الحدب

من قبل إسناده وأبو تميمة الهجيمي اسمه طر ف بن مجالد

باب ما جاء في الك ارة في ذل
[  ] 136حدانا علي بن حجر أخبرنا شر عن خصيف عن مقسم عن بن ع اح عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم في الرجل طقع على امرأته و ي حائا قال بتصدو بنصف دبنار
[  ] 137حدانا الحسين بن حر

أخبرنا ال ضدل بدن موسدى عدن أبدي حمد ة السدكري عدن عبدد الكدر م

عن مقسم عن بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال إذا داو دمدا أحمدر فددبنار ومذا داو دمدا
أص ر فنصف دبنار قال أبو عيسدى حددب

الك دارة فدي إتيداو الحدائا قدد روي عدن بدن ع داح موقوفدا

ومرفوعددا و ددو قددول باددا أ ددل الالددم و دده طقددول أحمددد ومسددحاو وقددال بددن الم دداره طسددتغ ر ر دده وال ددارة

عليده وقددد روي نحددو قددول بدن الم دداره عددن باددا التداباين مددنهم سددايد بددن جبيدر ومبدراييم النخاددي و ددو
قول عامة علماء ا مصار
باب ما جاء في لسل دم الحيا من الطوب
[  ] 138حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن شددام بددن عددروة عددن فاطمددة بنددج المنددذر
عددن أسددماء بنددج أبددي بكددر أو ام درأة سددالج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عددن الطددوب طصددي ه الدددم مددن
الحيضدة فقددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم حتيده اددم اقرصديه بالمدداء ادم رشدديه وصدلي فيدده قدال وفددي
ال اب عن أبي ر رة وأم نيل بنج محصن قال أبو عيسى حدب

أسدماء فدي لسدل الددم حددب

حسدن

صدحيح وقدد اختلدف أ دل الالدم فدي الددم طكدوو علددى الطدوب فيصدلي فيده قبدل أو طغسدله قدال بادا أ ددل

الالم من التاباين إذا او الدم مقدار الدر م فلم طغسله وصلى فيه أعاد الصدالة وقدال باضدهم إذا داو

الددم أكطددر مددن قددر الدددر م أعدداد الصدالة و ددو قددول سدداياو الطدوري وابددن الم دداره ولدم بوجددب باددا أ ددل

الالم من التاباين وليدر م عليده اإلعدادة ومو داو أكطدر مدن قددر الددر م و ده طقدول أحمدد ومسدحاو وقدال

الشا فاي طجب عليه الغسل ومو او أقل من قدر الدر م وشدد في ذل
باب ما جاء في م تمك

الن ساء

[  ] 139حدانا نصر بن علي الجهضمي حدانا شجاع بن الوليد أبو بددر عدن علدي بدن عبدد ا علدى
عن أبدي سدهل عدن مسدة ا زدطدة عدن أم سدلمة قالدج اندج الن سداء تجلدل علدى عهدد رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم أر اين بوما فكنا نطلي وجو نا بالورح من الكلف قال أبو عيسدى دذا حددب
نارفه إال من حدب

لر دب ال

أبي سهل عن مسه ا زدطة عن أم سلمة واسم أبي سهل طير بن ز داد قدال محمدد

بن إسماعيل علي بن عبد ا على اقة وأبو سهل اقة ولم طارب محمد ذا الحدب

إال مدن حددب

أبدي

سددهل وقددد أجمددع أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين ومددن باددد م علددى أو

الن ساء تدع الصالة أر اين بوما إال أو تدرب الطهدر قبدل ذلد ف نهدا تغتسدل وتصدلي فد ذا رأت الددم بادد

ا ر اددين ف د و أكطددر أ ددل الالددم قددالوا ال تدددع الصددالة باددد ا ر اددين و ددو قددول أكطددر ال قهدداء و دده طقددول

سداياو الطددوري وابدن الم دداره والشدافاي وأحمددد ومسدحاو و ددروب عدن الحسددن ال صدري أندده قدال إنهددا تدددع

الصالة خمسين بوما إذا لم تر الطهر و روب عن عطاء بن أبي ر اي والشابي ستين بوما
باب ما جاء في الرجل ططوب على نسائه بغسل واحد

[  ] 140حدانا بندار محمدد بدن بشدار حددانا أبدو أحمدد حددانا سداياو عدن مامدر عدن قتدادة عدن أندل
أو النبي صلى هللا عليه وسدلم داو ططدوب علدى نسدائه فدي لسدل واحدد قدال وفدي ال داب عدن أبدي ارفدع
قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل حدددب

حسددن صددحيح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو ططددوب علددى

نسائه بغسل واحد و دو قدول ليدر واحدد مدن أ دل الالدم مدنهم الحسدن ال صدري أو ال بداح أو طادود قبدل
أو بتوضا وقد روب محمد بن بوسف ذا عن ساياو فقال عن أبي عدروة عدن أبدي الخطداب عدن أندل

وأبو عروة و مامر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بدن دعامدة قدال أبدو عيسدى ورواه باضدهم عدن محمدد

بن بوسف عن ساياو عن بن أبي عروة عن أبي الخطاب و و خطا والصحيح عن أبي عروة

باب ما جاء في الجنب إذا أراد أو طاود توضا
[  ] 141حددانا ندداد حدددانا ح ددص بددن ايداث عددن عاصددم ا حددول عددن أبدي المتو ددل عددن أبددي سددايد

الخدددري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا أتددى أحددد م أ لدده اددم أراد أو طاددود فليتوضددا بينهم ددا
وضددوءا قددال وفددي ال دداب عددن عمددر قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي سددايد حدددب

حسددن صددحيح و ددو قددول

عمددر بددن الخطدداب وقددال بدده ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم قددالوا إذا جددامع الرجددل ام أرتدده اددم أراد أو طاددود

فليتوضدا قبددل أو طادود وأبددو المتو دل اسددمه علدي بددن داود وأبدو سددايد الخددري اسددمه سداد بددن مالد بددن
سناو
باب ما جاء إذا أنيمج الصالة ووجد أحد م الخالء فليبدأ بالخالء
[  ] 142حدددانا ندداد بددن السددري حدددانا أبددو مااو ددة عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن
ا رقددم قددال أنيمددج الصددالة فاخددذ بيددد رجددل فقدمدده و دداو إمددام قومدده وقددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم طقددول إذا أنيمددج الصددالة ووجددد أحددد م الخددالء فليبدددأ بددالخالء قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة
وأبدي ر درة واو دداو وأبددي أمامددة قددال أبددو عيسددى حدددب

عبددد هللا بددن ا رقددم حدددب

حسددن صددحيح كددذا

روب مال بن أنل و حيى بن سايد القطاو ولير واحد من الح ام عن شام بدن عدروة عدن أبيده عدن
عبد هللا بن ا رقم وروب و يدب وليدره عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن رجدل عدن عبدد هللا بدن ا رقدم

و و قول لير واحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم والتاباين و ه طقول أحمدد ومسدحاو قداال ال

طقوم إلى الصالة و و طجد شي ا من الغائط والبدول وقداال إو دخدل فدي الصدالة فوجدد شدي ا مدن ذلد فدال
بنصدرب مددا لدم طشددغله وقددال بادا أ ددل الالددم ال بداح أو طصددلي و دده لدائط أو بددول مددا لدم طشددغله ذلد
عن الصالة
باب ما جاء في الوضوء من الموطا
[  ] 143حدانا أبو رجاء قتي ة حدانا مال بن أنل عن محمدد بدن عمدارة عدن محمدد بدن إبدراييم عدن

أم ولددد لابددد الددرحمن بددن عددوب قالددج قلددج م سددلمة إنددي ام درأة أطيددل ذبلددي وأمشددي فددي المكدداو القددذر
فقالج قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ططهره ما باده قال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن مسداود قدال

كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال نتوضا من الموطدا قدال أبدو عيسدى و دو قدول ليدر واحدد مدن

أ ددل الالددم قددالوا إذا وطددة الرجددل علددى المكدداو القددذر أندده ال طجددب عليدده لسددل القدددم إال أو طكددوو رط ددا
فيغسددل مددا أصددابه قددال أبددو عيسددى وروب عبددد هللا بددن الم دداره ددذا الحدددب

عددن مال د بددن أنددل عددن

محمد بن عمارة عن محمد بدن إبدراييم عدن أم ولدد لهدود بدن عبدد الدرحمن بدن عدوب عدن أم سدلمة و دو
و م وليل لابد الرحمن بن عدوب بدن طقدال لده دود ومنمدا دو عدن أم ولدد إلبدراييم بدن عبدد الدرحمن بدن
عوب عن أم سلمة و ذا الصحيح

باب ما جاء في التيمم
[  ] 144حددانا أبدو ح دص عمدرو بدن علدي ال دالح حدددانا ب دد بدن زر دع حددانا سدايد عدن قتدادة عددن

ع رة عن سايد بن عبد الرحمن بن أب ي عن أبيه عن عمار بن طاسدر أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
أمره بالتيمم للوجه والك ين قال وفي ال اب عن عائشة وابن ع اح قال أبو عيسى حددب

عمدار حددب

حسددن صددحيح وقددد روي عددن عمددار مددن ليددر وجدده و ددو قددول ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم مددن أصددحاب
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم علددي وعمددار وابددن ع دداح وليددر واحددد مددن التدداباين مددنهم الشددابي
وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضر ة للوجه والك ين و ه طقول أحمد ومسحاو وقال باا أ دل الالدم مدنهم

بددن عمددر وجددابر ومب دراييم والحسددن قددالوا التدديمم ضددر ة للوجدده وضددر ة لليدددبن إلددى المددرفقين و دده طقددول

سدداياو الطددوري ومال د وابددن الم دداره والشددافاي وقددد روي ددذا الحدددب

عددن عمددار فددي التدديمم أندده قددال

للوجه والك دين مدن ليدر وجده وقدد روي عدن عمدار أنده قدال تيممندا مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إلدى
المناكددب واربدداط فضدداف باددا أ ددل الالددم حدددب

للوجه والك ين لما روي عنه حدب

عمددار عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي التدديمم

المناكب وارباط قدال إسدحاو بدن إبدراييم بدن مخلدد الحن لدي حددب

عمددار فددي التدديمم للوجدده والك ددين ددو حدددب

حسددن صددحيح وحدددب

عليه وسلم إلى المناكب وارباط ليل و بمخالف لحدب

عمددار تيممنددا مددع النبددي صددلى هللا

الوجده والك دين و عمدا ار لدم بدذ ر أو النبدي

صلى هللا عليه وسلم أمدر م بدذل ومنمدا قدال فالندا دذا و دذا فلمدا سدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أمدره
بالوجه والك ين فدانتهى إلدى مدا علمده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الوجده والك دين والددليل علدى ذلد
ما أفتى به عمار باد النبي صلى هللا عليه وسلم فدي التديمم أنده قدال الوجده والك دين ف دي دذا داللدة أنده

انتهى إلى ما علمه النبي صلى هللا عليده وسدلم فالمده إلدى الوجده والك دين قدال وسدماج أبدا زرعدة عبيدد
هللا بددن عبددد الكددر م طقددول لددم أر بال ص درة أح ددظ مددن دؤالء الطالاددة علددي بددن المدددبني وابددن الشدداذ وني

وعمرو بن علي ال الح قال أبو زرعة وروب ع او بن مسلم عن عمرو بن علي حدبطا
[  ] 145حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا سددايد بددن سددليماو حدددانا شدديم عددن محمددد بددن خالددد القرشددي
عن داود بن حصين عن عكرمة عدن بدن ع داح انده سد ل عدن التديمم فقدال إو هللا قدال فدي تابده حدين
ذ ر الوضوء ل فالسلوا وجو كم وأبدطكم إلى المرافق و وقال في التيمم ل فامسدحوا بوجدو كم وأبددطكم و

وقددال ل والسددارو والسددارقة فدداقطاوا أبدددبهما و فكانددج السددنة فددي القطددع الك ددين إنمددا ددو الوجدده والك دداو
طاني التيمم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

باب ما جاء في الرجل طق أر القراو على ل حال ما لم طكن جن ا
[  ] 146حدددانا أبددو سددايد عبددد هللا بددن سددايد ا شددج حدددانا ح ددص بددن ايدداث وع ددة بددن خالددد قدداال

حدانا ا عمل وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عدن عبدد هللا بدن سدلمة عدن علدي قدال داو رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم طقرئنددا الق دراو علددى ددل حددال مددا لددم طكددن جن ددا قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

علددي ددذا

حسن صحيح و ه قال لير واحد مدن أ دل الالدم أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين

قالوا طق أر الرجل القراو على لير وضوء وال طق أر في المصحف إال و و طدا ر و ده طقدول سداياو الطدوري

والشافاي وأحمد ومسحاو

باب ما جاء في البول طصيب ا ر
[  ] 147حدددانا بددن أبددي عمددر وسددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي قدداال حدددانا سدداياو بدن عيينددة عددن

ال دري عددن سدايد بددن المسديب عددن أبدي ر درة قددال دخدل أع اربددي المسدجد والنبددي صدلى هللا عليدده وسددلم
جددالل فصددلى فلمددا فددرغ قددال اللهددم ارحمنددي ومحمدددا وال تددرحم مانددا أحدددا فالت ددج إليدده النبددي صددلى هللا
عليه وسلم فقال لقد تحجدرت واسداا فلدم بلبد

أو بدال فدي المسدجد فاسدرع إليده النداح فقدال النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم أ ر ق دوا عليدده سددجال مددن مدداء أو دل دوا مددن مدداء اددم قددال إنمددا باطددتم ميسددر ن ولددم ت اط دوا
ماسر ن
[  ] 148قال سايد قال ساياو وحداني طحيى بن سايد عن أنل بدن مالد نحدو دذا قدال وفدي ال داب

عددن عبددد هللا بددن مسدداود وابددن ع دداح وواالددة بددن ا سددقع قددال أبددو عيسددى و ددذا حدددب

حسددن صددحيح

والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم و ددو قددول أحمددد ومسددحاو وقددد روب بددونل ددذا الحدددب

ال ري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أبي ر رة

عددن

بسم هللا الرحمن الرحيم
كتاب أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في مواقيج الصالة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 149حدددانا ندداد بددن السددري حدددانا عبددد الددرحمن بددن أبددي ال ندداد عددن عبددد الددرحمن بددن الحددرث بددن

عيداح بدن أبدي ر يادة عدن حكديم بدن حكديم و دو بدن ع داد بدن حنيدف أخبرندي ندافع بدن جبيدر بدن مطاددم
قال أخبرني بن ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم قدال أمندي جبر دل عليده السدالم عندد البيدج مدرتين
فصدلى ال هدر فددي ا ولدى منهمددا حدين دداو ال ديء مطددل الشدراه اددم صدلى الاصددر حدين دداو دل شدديء
مطل رله ام صلى المغرب حين وجبج الشدمل وأفطدر الصدائم ادم صدلى الاشداء حدين لداب الشد ق ادم

صلى ال جر حين برو ال جر وحرم الطاام على الصائم وصلى المرة الطانية ال هر حدين داو ردل دل
شيء مطلده لوقدج الاصدر بدا مل ادم صدلى الاصدر حدين داو ردل دل شديء مطليده ادم صدلى المغدرب
لوقتدده ا ول اددم صددلى الاشدداء ارخدرة حددين ذ ددب الد

الليددل اددم صددلى الصد ح حددين أسد رت ا ر

اددم

الت دج إلددي جبر ددل فقدال طددا محمددد دذا وقددج ا نبيدداء مدن قبلد والوقددج فيمدا بددين ددذبن الدوقتين قددال أبددو

عيسددى وفددي ال دداب ع ددن أبددي ر درة و ر دددة وأب ددي موسددى وأبددي مسدداود ا نص دداري وأبددي سددايد وج ددابر
وعمرو بن ح م والبراء وأنل

[  ] 150أخبرندي أحمدد بددن محمدد بددن موسدى أخبرنددا عبدد هللا بددن الم داره أخبرنددا حسدين بددن علدي بددن
حسين أخبرني و ب بن يسداو عدن جدابر بدن عبدد هللا عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال أمندي
جبر دل فدذ ر نحددو حددب
حدددب

بددن ع داح بمانداه ولددم بدذ ر فيدده لوقدج الاصدر بددا مل قدال أبددو عيسدى ددذا

حسددن صددحيح لر ددب وحدددب

المواقيج حدب

بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح وقددال محمددد أصددح شدديء فددي

جدابر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال وحددب

جدابر فدي المواقيدج قدد رواه عطداء

بن أبي ر اي وعمرو بن دبنار وأبو ال ير عن جابر بن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو

حدب

و ب بن يساو عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب منه
[  ] 151حددانا نداد حددانا محمدد بدن فضديل عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال
رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم إو للصدالة أوال واخد ار ومو أول وقدج صدالة ال هدر حدين تد ول الشدمل
واخدر وقتهدا حددين بددخل وقددج الاصدر ومو أول وقددج صدالة الاصدر حددين بددخل وقتهددا ومو اخدر وقتهددا
حين تص ر الشمل ومو أول وقج المغرب حدين تغدرب الشدمل ومو اخدر وقتهدا حدين طغيدب ا فدق ومو
أول وقددج الاشدداء ارخ درة حددين طغيددب ا فددق ومو اخددر وقتهددا حددين بنتصددف الليددل ومو أول وقددج ال جددر
حين ططلع ال جر ومو اخدر وقتهدا حدين تطلدع الشدمل قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو قدال أبدو

عيسددى وسددماج محمدددا طقددول حدددب
فضيل عن ا عمل وحدب

ا عمددل عددن مجا ددد فددي المواقيددج أصددح مددن حدددب

محمددد بددن

محمد بن فضيل خطدا أخطدا فيده محمدد بدن فضديل حددانا نداد حددانا أبدو

أسددامة عددن أبددي إسددحاو ال د اري عددن ا عمددل عددن مجا ددد قددال دداو طقددال إو للصددالة أوال واخد ار فددذ ر
نحو حدب

محمد بن فضيل عن ا عمل نحوه بماناه

باب منه
[  ] 152حدانا أحمد بن منيدع والحسدن بدن الصد اي البد ار وأحمدد بدن محمدد بدن موسدى الماندى واحدد

قدالوا حدددانا إسددحاو بدن بوسددف ا زرو عددن سداياو الطددوري عددن علقمدة بددن مراددد عدن سددليماو بددن بر دددة

عن أبيه قال أتدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم رجدل فسداله عدن مواقيدج الصدالة فقدال أقدم ماندا إو شداء

هللا فددامر بددالال فاقددام حددين طلددع ال جددر اددم أم دره فاقددام حددين ازلددج الشددمل فصددلى ال هددر اددم أم دره فاقددام
فصددلى الاصددر والشددمل بيضدداء مرت اددة اددم أم دره بددالمغرب حددين وقددع حاجددب الشددمل اددم أم دره بالاشدداء
فاقددام حددين لدداب الش د ق اددم أم دره مددن الغددد فنددور بددال جر اددم أم دره بددال هر فددابرد وأناددم أو ببددرد اددم أم دره

بالاصر فاقام والشمل اخر وقتهدا فدوو مدا اندج ادم أمدره فداخر المغدرب إلدى قبيدل أو طغيدب الشد ق ادم
أمره بالاشاء فاقام حين ذ دب الد

الليدل ادم قدال أبدن السدائل عدن مواقيدج الصدالة فقدال الرجدل أندا فقدال

مواقيدج الصددالة مددا بددين ددذبن قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب صددحيح قددال وقددد رواه شددع ة

عن علقمة بن مراد أطضا
باب ما جاء في التغليل بال جر
[  ] 153حدددانا قتي ددة عددن مالد بددن أنددل قددال وحدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد عددن طحيددى

ب ددن س ددايد ع ددن عمد درة ع ددن عائش ددة قال ددج إو دداو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ليص ددلي الصد د ح

فينصددرب النسدداء قددال ا نصدداري فيمددر النسدداء متل ددات بمددروطهن مددا طاددرفن مددن الغلددل وقددال قتي ددة
متل اات قال وفي ال اب عدن بدن عمدر وأندل وقيلدة بندج مخرمدة قدال أبدو عيسدى حددب

عائشدة حددب

حسن صحيح وقد رواه ال ري عن عروة عن عائشدة نحدوه و دو الدذي اختداره ليدر واحدد مدن أ دل الالدم
مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم أبددو بكددر وعمددر ومددن باددد م مددن التدداباين و دده طقددول

الشافاي وأحمد ومسحاو طستحبوو التغليل بصالة ال جر
باب ما جاء في اإلس ار بال جر

[  ] 154حدددانا ندداد حدددانا عبدددة ددو بددن سددليماو عددن محمددد بددن إسددحاو عددن عاصددم بددن عمددر بددن

قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خدطج قال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول أسد روا

بدال جر ف ندده أع ددم لألجددر قددال وقدد روب شددع ة والطددوري ددذا الحدددب

عدن محمددد بددن إسددحاو قددال ورواه

محمد بن عجالو أطضا عن عاصم بدن عمدر بدن قتدادة قدال وفدي ال داب عدن أبدي بدرزة ا سدلمي وجدابر

و الل قدال أبدو عيسدى حددب

ارفدع بدن خددطج حددب

حسدن صدحيح وقدد رأب ليدر واحدد مدن أ دل الالدم

مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين اإلس د ار بصددالة ال جددر و دده طقددول سدداياو الطددوري

وقال الشافاي وأحمد ومسحاو مانى اإلس ار أو طضح ال جر فال طش فيه ولدم بدروا أو ماندى اإلسد ار

تاخير الصالة

باب ما جاء في التاجيل بال هر
[  ] 155حدانا ناد بن السري حدانا و يع عن سداياو عدن حكديم بدن جبيدر عدن إبدراييم عدن ا سدود
عدن عائشددة قالددج مدا أربددج أحدددا داو أشددد تاجدديال لل هدر مددن رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم وال مددن

أبي بكر وال من عمر قدال وفدي ال داب عدن جدابر بدن عبدد هللا وخ داب وأبدي بدرزة وابدن مسداود وز دد بدن

اابدج وأنددل وجدابر بددن سددمرة قدال أبددو عيسددى حددب

عائشددة حدددب

حسدن و ددو الددذي اختداره أ ددل الالددم

مدن أصددحاب النبدي صددلى هللا عليده وسددلم ومدن باددد م قدال علددي بدن المدددبني قدال طحيددى بدن سددايد وقددد

تكلدم شدع ة فدي حكديم بدن جبيدر مدن أجدل حدبطدده الدذي روب عدن بدن مسداود عدن النبدي صدلى هللا عليدده
وسدلم مدن سدال النداح ولده مدا طغنيده قدال طحيدى وروب لده سداياو و ازئددة ولدم بدر طحيدى بحدبطده باسدا قدال
محمد وقد روب عن حكديم بدن جبيدر عدن سدايد بدن جبيدر عدن عائشدة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

في تاجيل ال هر
[  ] 156حددانا الحسدن بددن علدي الحلدواني أخبرنددا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن ال ددري قدال أخبرنددي
أنل بن مال أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى ال هر حين زالج الشدمل قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

صحيح و و أحسن حدب

في ذا ال اب وفي ال اب عن جابر

باب ما جاء في تاخير ال هر في شدة الحر
[  ] 157حدانا قتي ة حددانا الليد

عدن بدن شدهاب عدن سدايد بدن المسديب وأبدي سدلمة عدن أبدي ر درة

قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا اشددتد الحددر فددابردوا عددن الصددالة ف د و شدددة الحددر مددن فدديح
جهدنم قدال وفدي ال دداب عدن أبدي سددايد وأبدي ذر وابدن عمدر والمغيدرة والقاسدم بدن صد واو عدن أبيده وأبددي

موسى وابن ع اح وأنل قال وروي عن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي دذا وال طصدح قدال
أبو عيسى حدب

أبي ر درة حددب

حسدن صدحيح وقدد اختدار قدوم مدن أ دل الالدم تداخير صدالة ال هدر

فدي شددة الحدر و دو قدول بدن الم داره وأحمددد ومسدحاو قدال الشدافاي إنمدا اإلبدراد بصدالة ال هدر إذا دداو
مسجدا بنتاب أ له من ال ادد فامدا المصدلي وحدده والدذي طصدلي فدي مسدجد قومده فالدذي أحدب لده أو ال
بدؤخر الصددالة فددي شددة الحددر قددال أبددو عيسدى ومانددى مددن ذ دب إلددى تدداخير ال هددر فدي شدددة الحددر ددو
أولى وأش ه باالت اع وأما ما ذ ب إليه الشافاي أو الرخصة لمن بنتداب مدن ال ادد والمشدقة علدى النداح
ف و في حدب

أبي ذر ما بدل على خالب ما قال الشافاي قدال أبدو ذر ندا مدع النبدي صدلى هللا عليده

وسلم في س ر فاذو بالل بصالة ال هر فقال النبي صلى هللا عليه وسلم طا بالل أبرد ادم أبدرد فلدو داو

ا مر على مدا ذ دب إليده الشدافاي لدم طكدن لفبدراد فدي ذلد الوقدج ماندى الجتمداعهم فدي السد ر و دانوا

ال طحتاجوو أو بنتابوا من ال اد

[  ] 158حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود الطيالسي قال أن انا شع ة عدن مهداجر أبدي الحسدن
عن ز دد بدن و دب عدن أبدي ذر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم داو فدي سد ر وماده بدالل فداراد أو
ط يم فقال أبرد ام أراد أو ط يم فقال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم أبدرد فدي ال هدر قدال حتدى رأبندا فدة
التلددول اددم أقددام فصددلى فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو شدددة الحددر مددن فدديح جهددنم فددابردوا عددن
حسن صحيح

الصالة قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في تاجيل الاصر

[  ] 159حدانا قتي دة حددانا الليد

عدن بدن شدهاب عدن عدروة عدن عائشدة أنهدا قالدج صدلى رسدول هللا

صدلى هللا عليده وسدلم الاصدر والشدمل فددي حجرتهدا لدم ط هدر ال ديء مددن حجرتهدا قدال وفدي ال داب عددن

أنل وأبي أروب وجابر ورافع بن خدطج قال و روب عن رافع أطضا عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم فدي
تاخير الاصدر وال طصدح قدال أبدو عيسدى حددب

عائشدة حددب

حسدن صدحيح و دو الدذي اختداره بادا

أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم عمددر وعبددد هللا بددن مسدداود وعائشددة وأنددل
ولير واحد من التاباين تاجيل صالة الاصر و ر وا تاخير ا و ه طقدول عبدد هللا بدن الم داره والشدافاي

وأحمد ومسحاو

[  ] 160حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن جا ر عن الادالء بدن عبدد الدرحمن أنده دخدل علدى

أنددل بددن مال د فددي داره بال ص درة حددين انصددرب مددن ال هددر وداره بجنددب المسددجد فقددال قوم دوا فصددلوا
الاصدر قددال فقمندا فصددلينا فلمدا انصددرفنا قدال سددماج رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم طقدول تلد صددالة
المنددافق طجلددل برقددب الشددمل حتددى إذا انددج بددين قرنددي الشدديطاو قددام فنقددر أر اددا ال بددذ ر هللا فيهددا إال
قليال قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في تاخير صالة الاصر
[  ] 161حدانا علي بن حجر حدانا إسدماعيل بدن عليدة عدن أبدوب عدن بدن أبدي مليكدة عدن أم سدلمة
أنها قالج او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشد تاجيال لل هر مدنكم وأندتم أشدد تاجديال للاصدر منده

قال أبو عيسى وقد روي ذا الحدب

سلمة نحوه

عن إسماعيل بن علية عن بن جر ج عدن بدن أبدي مليكدة عدن أم

[  ] 162ووجدت في تابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراييم عن بن جر ج
[  ] 163وحدددانا بشددر بددن مادداذ ال صددري قددال حدددانا إسددماعيل بددن عليددة عددن بددن جددر ج بهددذا اإلسددناد
نحوه و ذا أصح
باب ما جاء في وقج المغرب
[  ] 164حدانا قتي ة حدانا حاتم بن إسماعيل عن ب د بن أبي عبيدة عن سلمة بن ا كدوع قدال داو

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طصددلي المغددرب إذا لر ددج الشددمل وتدوارت بالحجدداب قددال وفددي ال دداب
عددن جددابر والصددنابحي وز ددد بددن خالددد وأنددل و ارفددع بددن خدددطج وأبددي أبددوب وأم حبي ددة وع دداح بددن عبددد
المطلب وابدن ع داح وحددب

الع داح قدد روي موقوفدا عنده و دو أصدح والصدنابحي لدم طسدمع مدن النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو صدداحب أبددي بكددر رضددى هللا تاددالى عندده قددال أبددو عيسددى حدددب

ا ك وع حددب

سددلمة بددن

حسدن صدحيح و دو قدول أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ومدن

باددد م مددن التدداباين اختدداروا تاجيددل صددالة المغددرب و ر دوا تاخير ددا حتددى قددال باددا أ ددل الالددم لدديل
لصددالة المغددرب إال وقددج واحددد وذ بدوا إلددى حدددب

و و قول بن الم اره والشافاي

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حي د

صددلى بدده جبر ددل

باب ما جاء في وقج صالة الاشاء ارخرة
[  ] 165حدانا محمد بن عبد المل بن أبدي الشدوارب حددانا أبدو عواندة عدن أبدي بشدر عدن بشدير بدن
اابج عن حبيب بن سالم عن الناماو بن بشير قال أندا أعلدم النداح بوقدج دذه الصدالة داو رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم طصليها لسقوط القمر لطالطة
[  ] 166حددانا أبددو بكدر محمددد بدن أبدداو حددانا عبددد الدرحمن بددن مهددي عددن أبدي عوانددة بهدذا اإلسددناد

نحوه قال أبو عيسى روب ذا الحدب

شيم عن أبي بشر عن حبيب بن سدالم عدن النامداو بدن بشدير

ولم بذ ر فيه شيم عن بشير بن اابج وحدب

أبي عواندة أصدح عنددنا و ب دد بدن داروو روب عدن

شع ة عن أبي بشر نحو رواطة أبي عوانة
باب ما جاء في تاخير صالة الاشاء ارخرة
[  ] 167حدانا ناد حددانا عبددة عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن سدايد المقبدري عدن أبدي ر درة قدال قدال
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ل دوال أو أشددق علددى أمتددي م درتهم أو بددؤخروا الاشدداء إلددى ال د

الليددل أو

نص د ه قددال وفددي ال دداب عددن جددابر بددن سددمرة وجددابر بددن عبددد هللا وأبددي بددرزة وابددن ع دداح وأبددي سددايد

الخدددري وز ددد بددن خالددد وابددن عمددر قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح و ددو الددذي

اختدداره أكطددر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين وليددر م أروا تدداخير صددالة
الاشاء ارخرة و ه طقول أحمد ومسحاو

باب ما جاء في رايية النوم قبل الاشاء والسمر باد ا
[  ] 168ح دددانا أحم ددد ب ددن مني ددع ح دددانا ش دديم أخبرن ددا ع ددوب ق ددال أحم ددد وح دددانا ع دداد ب ددن ع دداد ددو
المهلبي ومسماعيل بن علية جمياا عن عوب عن سيار بدن سدالمة دو أبدو المنهدال الر داحي عدن أبدي
برزة قدال داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طكدره الندوم قبدل الاشداء والحددب
عائشة وعبد هللا بن مساود وأنل قال أبو عيسى حددب

أ ل الالم النوم قبل صالة الاشاء والحدب
أكطددر ا حادب د

أبدي بدرزة حددب

بادد ا قدال وفدي ال داب عدن

حسدن صدحيح وقدد دره أكطدر

باد ا ورخدص فدي ذلد باضدهم وقدال عبدد هللا بدن الم داره

علددى الكراييددة ورخددص باضددهم فددي النددوم قبددل صددالة الاشدداء فددي رمضدداو وسدديار بددن

سالمة و أبو المنهال الر احي

باب ما جاء من الرخصة في السمر باد الاشاء
[  ] 169حدانا أحمد بن منيع حدانا أبو مااو ة عدن ا عمدل عدن إبدراييم عدن علقمدة عدن عمدر بدن
الخطدداب قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طسددمر مددع أبددي بكددر فددي ا مددر مددن أمددر المسددلمين

وأنددا ماهمددا وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن عمددرو وأوح بددن حذط ددة وعمدراو بددن حصددين قددال أبددو عيسددى

حدب

عمر حدب

حسن وقد روب ذا الحدب

الحسن بن عبيد هللا عدن إبدراييم عدن علقمدة عدن رجدل

من جا ي طقال له نيل أو بن نيل عن عمر عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم دذا الحددب

فدي قصدة

طو لة وقد اختلف أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم والتداباين ومدن بادد م فدي السدمر
باد صالة الاشاء ارخرة فكره قوم منهم السمر بادد صدالة الاشداء ورخدص باضدهم إذا داو فدي ماندى

الالددم ومددا ال بددد مندده مددن الح دوائج وأكطددر الحدددب

علددى الرخصددة وقددد روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم قال السمر إال لمصل أو مسافر
باب ما جاء في الوقج ا ول من ال ضل
[  ] 170حدانا أبو عمار الحسين بن حر

حدانا ال ضل بدن موسدى عدن عبدد هللا بدن عمدر الامدرب

عددن القاسددم بددن لنددام عددن عمتدده أم فددروة و انددج ممددن باطاددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قالددج س د ل
النبي صلى هللا عليه وسلم أي ا عمال أفضل قال الصالة ول وقتها
[  ] 171حدانا قتي ة قال حدانا عبد هللا بن و ب عن سايد بن عبد هللا الجهني عدن محمدد بدن عمدر

بدن علددي بددن أبددي طالددب عددن أبيدده عددن علددي بددن أبددي طالددب أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لدده طددا
علي االث ال تؤخر ا الصدالة إذا اندج والجندازة إذا حضدرت وا طدم إذا وجددت لهدا دؤا قدال أبدو عيسدى
لر ب حسن

ذا حدب

[  ] 172حددانا أحمدد بدن منيدع حددانا طاقدوب بدن الوليدد المددني عدن عبدد هللا بدن عمدر عدن ندافع عددن
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم الوقدج ا ول مدن الصدالة رضدواو هللا والوقدج ارخدر
ع و هللا قال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب وقدد روب بدن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه

قال وفي ال اب عن علي وابدن عمدر وعائشدة وابدن مسداود قدال أبدو عيسدى حددب
مددن حدددب
الحدب

عبددد هللا بددن عمددر الامددري ولدديل ددو بددالقوي عنددد أ ددل الحدددب

و و صدوو وقد تكلم فيه طحيى بن سايد من قبل ح ه

أم فدروة ال بدروي إال

واضددطر وا عندده فددي ددذا

[  ] 173حدانا قتي ة حدانا مرواو بن مااو ة ال اري عن أبي طا ور عدن الوليدد بدن الايد ار عدن أبدي

عمرو الشي اني أو رجال قال البن مساود أي الامل أفضدل قدال سدالج عنده رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم فقال الصالة على مواقيتها قلج وماذا طا رسول هللا قال و ر الوالدبن قلج ومداذا طدا رسدول هللا قدال

والجهاد في سبيل هللا قال أبو عيسى و ذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روب المسداودي وشدع ة وسدليماو

و أبو إسحاو الشي اني ولير واحد عن الوليد بن الاي ار ذا الحدب
[  ] 174حدانا قتي ة حدانا اللي

عدن خالدد بدن ب دد عدن سدايد بدن أبدي دالل عدن إسدحاو بدن عمدر

عن عائشة قالج ما صلى رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم صدالة لوقتهدا ارخدر مدرتين حتدى ن ضده هللا
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب وليل إسدناده بمتصدل قدال الشدافاي والوقدج ا ول مدن الصدالة

أفضددل وممددا بدددل علددى فضددل أول الوقددج علددى اخ دره اختيددار النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وأبددي بكددر

وعمر فلم طكونوا طختداروو إال مدا دو أفضدل ولدم طكوندوا بددعوو ال ضدل و دانوا طصدلوو فدي أول الوقدج
قال حدانا بذل أبو الوليد المكي عن الشافاي
باب ما جاء في السهو عن وقج صالة الاصر
[  ] 175حددانا قتي دة حددانا الليد

بدن سداد عددن ندافع عدن بددن عمدر عدن النبددي صدلى هللا عليده وسددلم

قال الذي ت وته صالة الاصر فكانما وتر أ له ومالده وفدي ال داب عدن بر ددة ونوفدل بدن مااو دة قدال أبدو
عيسى حدب

بن عمر حدب

حسدن صدحيح وقدد رواه ال دري أطضدا عدن سدالم عدن أبيده بدن عمدر عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في تاجيل الصالة إذا أخر ا اإلمام
[  ] 176حدانا محمد بن موسى ال صري حدانا جا ر بن سدليماو الضد اي عدن أبدي عمدراو الجدوني

عد ن عبددد هللا بددن الصددامج عددن أبددي ذر قددال قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طددا أبددا ذر أم دراء طكونددوو
بادددي طميتددوو الصددالة فصددل الصددالة لوقتهددا ف د و صددليج لوقتهددا انددج ل د نافلددة ومال نددج قددد أحددرزت
صددالت وفددي ال دداب عددن عبددد هللا ب ددن مسدداود وع ددادة ب ددن الصددامج قددال أب ددو عيسددى حدددب

حدب

أب ددي ذر

حسن و و قول لير واحد من أ ل الالدم طسدتحبوو أو طصدلي الرجدل الصدالة لميقاتهدا إذا أخر دا

اإلمددام اددم طصددلي مددع اإلمددام والصددالة ا ولددى ددي المكتو ددة عنددد أكطددر أ ددل الالددم وأبددو عم دراو الجددوني

اسمه عبد المل بن حبيب
باب ما جاء في النوم عن الصالة
[  ] 177حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن اابج البناني عن عبد هللا بن ر داي ا نصداري عدن أبدي

قتددادة قددال ذ ددروا للنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نددومهم عددن الصددالة فقددال إندده لدديل فددي النددوم ت ددر ط إنمددا
الت ر ط في اليق ة ف ذا نسي أحد م صالة أو ندام عنهدا فليصدلها إذا ذ ر دا وفدي ال داب عدن بدن مسداود

وأبددي مددر م وعم دراو بددن حصددين وجبيددر بددن مطاددم جحي ددة وأبددي سددايد وعمددرو بددن أميددة الضددمري وذي
مخبر و قال ذي مخمر و و بن أخي النجاشي قال أبو عيسى وحدب

أبي قتدادة حددب

حسدن صدحيح

وقددد اختلددف أ ددل الالددم فددي الرجددل بنددام عددن الصددالة أو بنسددا ا فيسددتيقظ أو بددذ ر و ددو فددي ليددر وقددج
صددالة عنددد طلددوع الشددمل أو عنددد لرو هددا فقددال باضددهم طصددليها إذا اسددتيقظ أو ذ ددر ومو دداو عنددد
طلوع الشمل أو عند لرو ها و و قدول أحمدد ومسدحاو والشدافاي ومالد وقدال باضدهم ال طصدلي حتدى

تطلع الشمل أو تغرب
باب ما جاء في الرجل بنسى الصالة
[  ] 178حدددانا قتي ددة و شددر بددن مادداذ قدداال حدددانا أبددو عوانددة عددن قتددادة عددن أنددل بددن مال د قددال قددال
رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم مددن نسددي صدالة فليصددلها إذا ذ ر ددا وفدي ال دداب عددن سدمرة وأبددي قتددادة
قال أبو عيسى حدب

أندل حددب

حسدن صدحيح و دروب عدن علدي بدن أبدي طالدب أنده قدال فدي الرجدل

بنسددى الصددالة قددال طصددليها متددى مددا ذ ر ددا فددي وقددج أو فددي ليددر وقددج و ددو قددول الشددافاي وأحمددد بددن
حنبل ومسحاو و روب عن أبي بكرة أنه نام عن صالة الاصر فاستيقظ عندد لدروب الشدمل فلدم طصدل

حتدى لر ددج الشدمل وقددد ذ ددب قدوم مددن أ دل الكوفددة إلددى دذا وأمددا أصدحابنا فددذ بوا إلددى قدول علددي بددن

أبي طالب رضى هللا تاالى عنه
باب ما جاء في الرجل ت وته الصلوات بابتهن ببدأ
[  ] 179حددانا نداد حدددانا شديم عددن أبدي ال يددر عدن نددافع بدن جبيددر بدن مطاددم عدن أبددي عبيددة بددن

عبدد هللا بددن مسداود قددال قددال عبدد هللا بددن مسدداود إو المشدر ين شددغلوا رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم

عن أر ع صلوات بوم الخندو حتى ذ ب من الليل ما شاء هللا فدامر بدالال فداذو ادم أقدام فصدلى ال هدر
ادم أقدام فصدلى الاصددر ادم أقدام فصدلى المغددرب ادم أقدام فصددلى الاشداء قدال وفدي ال دداب عدن أبدي سددايد
وجدابر قدال أبدو عيسددى حددب

عبدد هللا لدديل ب سدناده بداح إال أو أبددا عبيددة لدم طسددمع مدن عبدد هللا و ددو

الذي اختاره باا أ دل الالدم فدي ال وائدج أو ط ديم الرجدل لكدل صدالة إذا قضدا ا ومو لدم طقدم أجد أه و دو

قول الشافاي

[  ] 180وحدددانا محمددد بددن بشددار بندددار حدددانا مادداذ بددن شددام حددداني أبددي عددن طحيددى بددن أبددي طيددر

حدانا أبو سلمة بن عبدد الدرحمن عدن جدابر بدن عبدد هللا أو عمدر بدن الخطداب قدال بدوم الخنددو وجادل
طسب ار قر ل قال طا رسول هللا ما ددت أصدلي الاصدر حتدى تغدرب الشدمل فقدال رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم وهللا إو صددليتها قددال فن لنددا بطحدداو فتوضددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وتوضددانا
فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الاصر باد ما لر ج الشمل ادم صدلى بادد ا المغدرب قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في صالة الوسطى أنها الاصر وقد قيل إنها ال هر
[  ] 181حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود الطيالسددي وأبددو النضددر عددن محمددد بددن طلحددة بددن
مصرب عن ز يد عن مدرة الهمدداني عدن عبدد هللا بدن مسداود قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

صالة الوسطى صالة الاصر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 182حددانا ندداد حدددانا عبدددة عددن سددايد عددن قتددادة عددن الحسددن عددن سددمرة بددن جندددب عددن النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال صددالة الوسددطى صددالة الاصددر قددال وفددي ال دداب عددن علددي وعبددد هللا بددن
مساود وز د بن اابج وعائشة وأبي ر رة وأبي اشم بن عت ة قال أبو عيسى قال محمدد قدال علدي بدن
عبددد هللا حدددب

الحسددن عددن سددمرة بددن جندددب حدددب

سمرة في صالة الوسطى حدب

صددحيح وقددد سددمع مندده وقددال أبددو عيسددى حدددب

حسن و و قول أكطر الالماء من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم

وليددر م وقددال ز ددد بددن اابددج وعائشددة صددالة الوسددطى صددالة ال هددر وقددال بددن ع دداح وابددن عمددر صددالة
الوسطى صالة الص ح حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حدانا قر ل بن أندل عدن حبيدب بدن الشدهيد

قال قال لي محمد بن سير ن سل الحسدن ممدن سدمع حددب

الا يقدة فسدالته فقدال سدماته مدن سدمرة بدن

جندب قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل حدانا علي بدن عبدد هللا بدن المددبني عدن قدر ل بدن
أنل بهذا الحدب

قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحدب

باب ما جاء في رايية الصالة باد الاصر و اد ال جر
[  ] 183حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا شديم أخبرندا منصدور و دو بدن زاذاو عدن قتدادة قدال أخبرندا أبدو
الاالية عن بن ع اح قال سماج ليدر واحدد مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدنهم عمدر بدن
الخطداب و دداو مددن أحدبهم إلددي أو رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم نهدى عددن الصددالة بادد ال جددر حتددى
تطلددع الشددمل وعددن الصددالة باددد الاصددر حتددى تغددرب الشددمل قددال وفددي ال دداب عددن علددي وابددن مسدداود
وع ددة ب ددن ع ددامر وأب ددي ر د درة واب ددن عم ددر وس ددمرة ب ددن جن دددب وعب ددد هللا ب ددن عم ددرو وما دداذ ب ددن ع د دراء
والصنابحي ولم طسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم وسلمة بن ا كدوع وز دد بدن اابدج وعائشدة و ادب
بن مرة وأبدي أمامدة وعمدرو بدن ع سدة و الدي بدن أميدة ومااو دة قدال أبدو عيسدى حددب
عمر حدب

بدن ع داح عدن

حسن صحيح و و قول أكطر ال قهاء من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسدلم ومدن بادد م

أنهددم ر دوا الصددالة باددد صددالة الص د ح حتددى تطلددع الشددمل و اددد صددالة الاصددر حتددى تغددرب الشددمل
وأما الصلوات ال وائج فال بداح أو تقضدى بادد الاصدر و ادد الصد ح قدال علدي بدن المددبني قدال طحيدى

بددن سددايد قددال شددع ة لددم طسددمع قتددادة مددن أبددي الااليددة إال االاددة أشددياء حدددب

عمددر أو النبددي صددلى هللا

عليه وسلم نهى عن الصالة باد الاصر حتى تغرب الشمل و اد الص ح حتدى تطلدع الشدمل وحددب

بدن ع دداح عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم قددال ال بن غدي حددد أو طقددول أو طقددول أندا خيددر مددن بددونل
بن متى وحدب

علي القضاة االاة

باب ما جاء في الصالة باد الاصر
[  ] 184حدددانا قتي ددة حدددانا جر ددر عددن عطدداء بددن السددائب عددن سددايد بددن جبيددر عددن بددن ع دداح قددال
إنمددا صددلى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم الددر اتين باددد الاصددر ندده أتدداه مددال فشددغله عددن الددر اتين باددد

ال هدر فصدال ما بادد الاصددر ادم لدم طاددد لهمدا وفدي ال دداب عدن عائشدة وأم سددلمة وميموندة وأبدي موسددى
قال أبو عيسى حدب

بن ع اح حدب

حسن وقد روب لير واحد عن النبي صلى هللا عليده وسدلم انده

صددلى باددد الاصددر ر اتددين و ددذا خددالب مددا روي عندده أندده نهددى عددن الصددالة باددد الاصددر حتددى تغددرب

الشدمل وحدددب

بددن ع داح أصددح حيد

قدال لددم طاددد لهمدا وقددد روي عددن ز دد بددن اابددج نحدو حدددب

بددن

ع اح وقد روي عن عائشة في ذا ال داب رواطدات روي عنهدا أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدا دخدل
عليهددا باددد الاصددر إال صددلى ر اتددين وروب عنهددا عددن أم سددلمة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده

نهى عن الصالة باد الاصر حتى تغرب الشمل و اد الص ح حتى تطلدع الشدمل والدذي اجتمدع عليده
أكطر أ ل الالم على رايية الصالة باد الاصر حتى تغدرب الشدمل و ادد الصد ح حتدى تطلدع الشدمل

إال مدا اسددتطني مددن ذلد مطددل الصدالة بمكددة باددد الاصددر حتددى تغدرب الشددمل و اددد الصد ح حتددى تطلددع

الشددمل باددد الطدواب فقددد روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم رخصددة فددي ذلد وقددد قددال بدده قددوم مددن
أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ومن باد م و ده طقدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدد

كدره قدوم مدن أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صددلى هللا عليده وسدلم ومدن بادد م الصدالة بمكدة أطضدا باددد

الاصر و اد الص ح و ه طقول ساياو الطوري ومال بن أنل و اا أ ل الكوفة
باب ما جاء في الصالة قبل المغرب

[  ] 185حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن همددل بددن الحسددن عددن عبددد هللا بددن بر دددة عددن عبددد هللا بددن

مغ ل عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال بين ل أذانين صالة لمدن شداء وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن
ال ير قال أبو عيسى حدب

عبد هللا بن مغ ل حدب

حسن صحيح وقد اختلدف أصدحاب النبدي صدلى

هللا عليه وسلم في الصالة قبل المغدرب فلدم بدر باضدهم الصدالة قبدل المغدرب وقدد روي عدن ليدر واحدد
مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أنهددم ددانوا طصددلوو قبددل صددالة المغددرب ر اتددين بددين ا ذاو
واإلقامة وقال أحمد ومسحاو إو صال ما فحسن و ذا عند ما على االستح اب
باب ما جاء فيمن أدره ر اة من الاصر قبل أو تغرب الشمل
[  ] 186حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مالد بدن أندل عدن ز دد بدن أسدلم عدن

عطدداء بددن طسددار وعددن بسددر بددن سددايد وعددن ا عددرق طحداوندده عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم قال مدن أدره مدن الصد ح ر ادة قبدل أو تطلدع الشدمل فقدد أدره الصد ح ومدن أدره مدن الاصدر
ر اددة قبددل أو تغددرب الشددمل فقددد أدره الاصددر وفددي ال دداب عددن عائشددة قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي

ر درة حددب

حسدن صدحيح و دده طقدول أصدحابنا والشدافاي وأحمدد ومسددحاو وماندى دذا الحددب

عنددد م

لصدداحب الا ددذر مط ددل الرج ددل بن ددام عد دن الص ددالة أو بنسددا ا فيس ددتيقظ و ددذ ر عن ددد طل ددوع الش ددمل وعن ددد
لرو ها
باب ما جاء في الجمع بين الصالتين في الحضر
[  ] 187حددانا نداد حددانا أبددو مااو دة عدن ا عمددل عدن حبيدب بددن أبدي اابدج عددن سدايد بدن جبيددر
عدن بدن ع داح قدال جمددع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بددين ال هدر والاصدر و دين المغدرب والاشدداء
بالمدبنة مدن ليدر خدوب وال مطدر قدال فقيدل البدن ع داح مدا أراد بدذل قدال أراد أو ال طحدرق أمتده وفدي

ال اب عن أبي ر رة قال أبدو عيسدى حددب

بدن ع داح قدد روي عنده مدن ليدر وجده رواه جدابر بدن ز دد

وسايد بن جبير وعبد هللا بدن شد يق الاقيلدي وقدد روي عدن بدن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
لير ذا

[  ] 188حدددانا أبددو سددلمة طحيددى بددن خلددف ال صددري حدددانا الماتمددر بددن سددليماو عددن أبيدده عددن حددنل
عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن جمددع بددين الصددالتين مددن ليددر

عذر فقد أتى بابا من أبدواب الك دائر قدال أبدو عيسدى وحدنل دذا دو أبدو علدي الرحبدي و دو حسدين بدن
نيل و و ضعيف عند أ ل الحدب

ضا ه أحمدد وليدره والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم أو ال طجمدع

بين الصالتين إال في الس ر أو بارفة ورخص باا أ ل الالم من التداباين فدي الجمدع بدين الصدالتين

للمددر ا و دده طقددول أحمددد ومسددحاو وقددال باددا أ ددل الالددم طجمددع بددين الصددالتين فددي المطددر و دده طقددول
الشافاي وأحمد ومسحاو ولم بر الشافاي للمر ا أو طجمع بين الصالتين
باب ما جاء في بدء ا ذاو
[  ] 189حدانا سايد بن طحيى بدن سدايد ا مدوي حددانا أبدي حددانا محمدد بدن إسدحاو عدن محمدد بدن
إب دراييم بددن الحددرث التيمددي عددن محمددد بددن عبددد هللا بددن ز ددد عددن أبيدده قددال لمددا أص د حنا أتينددا رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم فاخبرته بالره ا فقال إو ذه لره دا حدق فقدم مدع بدالل ف نده أنددب وأمدد صدوتا مند

فددالق عليدده مددا قيددل ل د وليندداد بددذل قددال فلمددا سددمع عمددر بددن الخطدداب نددداء بددالل بالصددالة خددرق إلددى

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو طجددر إ ازره و ددو طقددول طددا رسددول هللا والددذي باطد بددالحق لقددد أربددج
مطل الذي قال قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللف الحمد فذل أابج قدال وفدي ال داب عدن بدن

عمددر قددال أبددو عيسددى حدددب

عبددد هللا بددن ز ددد حدددب

سداد عدن محمدد بددن إسدحاو أتدم مدن ددذا الحددب

حسددن صددحيح وقددد روب ددذا الحدددب

إبدراييم بددن

وأطدول وذ در فيدده قصدة ا ذاو مطندى مطندى واإلقامددة

مرة مدرة وعبدد هللا بدن ز دد دو بدن عبدد ر ده و قدال بدن عبدد رب وال نادرب لده عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم شددي ا طصددح إال ددذا الحدددب

الواحددد فددي ا ذاو وعبددد هللا بددن ز ددد بددن عاصددم المددازني لدده أحادب د

عن النبي صلى هللا عليه وسلم و و عم ع اد بن تميم
[  ] 190حدانا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر حدانا حجاق بن محمدد قدال قدال بدن جدر ج أخبرندا

نافع عدن بدن عمدر قدال داو المسدلموو حدين قددموا المدبندة طجتمادوو فيتحيندوو الصدلوات ولديل بندادي
بها أحد فتكلموا بوما فدي ذلد فقدال باضدهم اتخدذوا ناقوسدا مطدل نداقوح النصدارب وقدال باضدهم اتخدذوا
قرنا مطدل قدرو اليهدود قدال فقدال عمدر بدن الخطداب أو ال ت اطدوو رجدال بندادي بالصدالة قدال فقدال رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم طا بالل قم فناد بالصالة قال أبو عيسى دذا حددب
حدب

حسدن صدحيح لر دب مدن

بن عمر

باب ما جاء في الترجيع في ا ذاو
[  ] 191حدانا بشر بن مااذ ال صدري حددانا إبدراييم بدن عبدد الا د بدن عبدد الملد بدن أبدي محدذورة

قال أخبرني أبي وجددي جميادا عدن أبدي محدذورة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أقادده وألقدى عليده
ا ذاو حرفا حرفا قال إبراييم مطل أذاننا قال بشدر فقلدج لده أعدد علدي فوصدف ا ذاو بدالترجيع قدال أبدو
عيسى حدب

قول الشافاي

أبدي محدذورة فدي ا ذاو حددب

صدحيح وقدد روب عنده مدن وجده وعليده الامدل بمكدة و دو

[  ] 192حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا ع دداو حدددانا مددام عددن عددامر بددن عبددد الواحددد
ا حدول عددن مكحدول عددن عبددد هللا بدن محير د عدن أبددي محددذورة أو النبدي صددلى هللا عليده وسددلم علمدده
ا ذاو تسددع عش درة لمددة واإلقامددة س د ع عش درة لمددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو

محددذورة اسددمه س ددمرة بددن ماي ددر وقددد ذ ددب باددا أ ددل الال ددم إلددى ددذا فددي ا ذاو وق ددد روي عددن أب ددي

محذورة أنه او ط رد اإلقامة
باب ما جاء في إفراد اإلقامة
[  ] 193حدانا قتي ة حدانا عبد الو اب الطق دي و دد بدن زر دع عدن خالدد الحدذاء عدن أبدي قالبدة عدن

أنل بن مال قال أمر بدالل أو طشد ع ا ذاو و دوتر اإلقامدة وفدي ال داب عدن بدن عمدر قدال أبدو عيسدى
وحدب

أنل حدب

حسن صحيح و و قول باا أ ل الالم من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

والتاباين و ه طقول مال والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء أو اإلقامة مطنى مطنى
[  ] 194حدانا أبو سايد ا شج حدانا ع ة بن خالد عن بن أبي ليلدى عدن عمدرو بدن مدرة عدن عبدد
الدرحمن بددن أبددي ليلدى عددن عبددد هللا بدن ز ددد قددال داو أذاو رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم شد اا شد اا
في ا ذاو واإلقامة قال أبو عيسى حدب

عبد هللا بن ز دد رواه و يدع عدن ا عمدل عدن عمدرو بدن مدرة

عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلددى قددال حدددانا أصددحاب محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم أو عبددد هللا بددن ز ددد رأب

ا ذاو في المنام وقال شع ة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عبدد هللا بدن ز دد رأب
ا ذاو في المنام و ذا أصح من حدب

بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبدي ليلدى لدم طسدمع مدن عبدد هللا

بددن ز ددد وقددال باددا أ ددل الالددم ا ذاو مطنددى مطنددى واإلقامددة مطنددى مطنددى و دده طقددول سدداياو الطددوري وابددن

الم اره وأ ل الكوفة قال أبو عيسى بن أبي ليلى و محمد بن عبد الدرحمن بدن أبدي ليلدى داو قاضدي

الكوفة ولم طسمع من أبيه شي ا إال أنه بروي عن رجل عن أبيه
باب ما جاء في الترسل في ا ذاو

[  ] 195حدددانا أحمددد بددن الحسددن حدددانا المالددى بددن أسددد حدددانا عبددد المددنام ددو صدداحب السددقاء قددال
حددانا طحيددى بدن مسددلم عددن الحسدن وعطدداء عدن جددابر بددن عبدد هللا أو رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم

قددال لددبالل طددا بددالل إذا أذنددج فترسددل فددي أذان د ومذا أقمددج فاحدددر واجاددل بددين أذان د ومقامت د قدددر مددا
ط رغ اركل من أكله والشارب من شر ه والماتصر إذا دخل لقضاء حاجته وال تقوموا حتى تروني

[  ] 196حددانا عبددد بددن حميددد حددانا بددونل بددن محمددد عدن عبددد المددنام نحددوه قدال أبددو عيسددى حدددب
جدابر دذا حددب

شيد بصري

ال نارفدده إال مدن دذا الوجده مددن حددب

عبدد المدنام و ددو إسدناد مجهدول وعبدد المددنام

باب ما جاء في إدخال اإلص ع في ا ذو عند ا ذاو
[  ] 197حدانا محمود بن ليالو حدانا عبد الدرزاو أخبرندا سداياو الطدوري عدن عدوو بدن أبدي جحي دة

عن أبيه قال رأبج بالال بؤذو و دور و ت ع فاه ا نا و ا ندا ومصد ااه فدي أذنيده ورسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم فددي ن ددة لدده حم دراء أراه قددال مددن ادم فخددرق بددالل بددين بدطدده بددالان ة فر ددا بال طحدداء فصددلى
إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طمدر بدين بدطده الكلدب والحمدار وعليده حلدة حمدراء داني أن در إلدى
بر ق سانيه قال ساياو نراه حبرة قال أبو عيسى حدب

أبي جحي ة حددب

حسدن صدحيح وعليده الامدل

عنددد أ ددل الالددم طسددتحبوو أو بدددخل المددؤذو إصد عيه فددي أذنيدده فددي ا ذاو وقددال باددا أ ددل الالددم وفددي
اإلقامة أطضا بدخل إص عيه في أذنيه و و قول ا وزاعي وأبو جحي ة اسمه و ب بن عبد هللا السوائي
باب ما جاء في التطو ب في ال جر
[  ] 198حدددانا أحم ددد بددن مني ددع حدددانا أب ددو أحمددد ال ي ددري حدددانا أب ددو إس درائيل ع ددن الحكددم ع ددن عب ددد

الددرحمن بددن أبددي ليلددى عددن بددالل قددال قددال لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تطددو ن فددي شدديء مددن
الصلوات إال في صالة ال جر قدال وفدي ال داب عدن أبدي محدذورة قدال أبدو عيسدى حددب
إال من حدب

أبي إسرائيل المالئدي وأبدو إسدرائيل لدم طسدمع دذا الحددب

بدالل ال نارفده

مدن الحكدم بدن عتي دة قدال إنمدا

رواه عدن الحسدن بددن عمدارة عددن الحكدم بددن عتي دة وأبدو إسدرائيل اسدمه إسددماعيل بدن أبددي إسدحاو ولدديل
دو بدذاه القدوي عندد أ دل الحددب

وقدد اختلدف أ دل الالدم فدي ت سدير التطو دب فقدال باضدهم التطو دب أو

طقددول فددي أذاو ال جددر الصددالة خيددر مددن النددوم و ددو قددول بددن الم دداره وأحمددد وقددال إسددحاو فددي التطو ددب
لير ذا قال التطو ب المكروه دو شديء أحداده النداح بادد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا أذو المدؤذو
فاست طا القوم قال بين ا ذاو واإلقامة قد قامج الصدالة حدي علدى الصدالة حدي علدى ال دالي قدال و دذا

الذي قال إسحاو دو التطو دب الدذي قدد ر ده أ دل الالدم والدذي أحدداوه بادد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

والددذي فسددر بددن الم دداره وأحمددد أو التطو ددب أو طقددول المددؤذو فددي أذاو ال جددر الصددالة خيددر مددن النددوم

و ددو قددول صددحيح و قددال لدده التطو ددب أطضددا و ددو الددذي اختدداره أ ددل الالددم ورأوه وروي عددن عبددد هللا بددن
عمر أنه او طقول في صالة ال جر الصالة خير من الندوم وروب عدن مجا دد قدال دخلدج مدع عبدد هللا

بددن عمددر مسددجدا وقددد أذو فيدده ونحددن نر ددد أو نصددلي فيدده فطددوب المددؤذو فخددرق عبددد هللا بددن عمددر مددن
المسجد وقال اخرق بنا من عند ذا المبتدع ولم طصل فيه قال ومنمدا دره عبدد هللا التطو دب الدذي أحداده

الناح باد

باب ما جاء أو من أذو فهو ط يم
[  ] 199حدددانا ندداد حدددانا عبدددة و الددى بددن عبيددد عددن عبددد الددرحمن بددن ز دداد بددن أناددم اإلفر قددي عددن
ز اد بن نعيم الحضرمي عن ز داد بدن الحدرث الصددائي قدال أمرندي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو
أهذو في صدالة ال جدر فاذندج فداراد بدالل أو ط ديم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو أخدا صدداء
قد أذو ومن أذو فهو ط ديم قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر قدال أبدو عيسدى وحددب
حدددب

اإلفر قددي واإلفر قددي ددو ضددعيف عنددد أ ددل الحدددب

أحمددد ال أكتددب حدددب

ز داد إنمدا نارفده مدن

ضددا ه طحيددى بددن سددايد القطدداو ولي دره قددال

اإلفر قددي قددال و أربددج محمددد بددن إسددماعيل طقددوب أمدره و قددول ددو مقددارب الحدددب

والامل على ذا عند أكطر أ ل الالم أو من أذو فهو ط يم

باب ما جاء في رايية ا ذاو بغير وضوء
[  ] 200حدانا علي بن حجر حدانا الوليد بن مسلم عن مااو ة بن طحيى الصدفي عدن ال دري عدن
أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال بؤذو إال متوضة
[  ] 201حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا عبددد هللا بددن و ددب عددن بددونل عددن بددن شددهاب قددال قددال أبددو
ر درة ال بنددادي بالصددالة إال متوضددة قددال أبددو عيسددى و ددذا أصددح مددن الحدددب
وحدب

أبي ر رة لم برفاه بن و ب و و أصح من حدب

ا ول قددال أبددو عيسددى

الوليدد بدن مسدلم وال دري لدم طسدمع مدن أبدي

ر درة واختلددف أ ددل الالددم فددي ا ذاو علددى ليددر وضددوء فكر دده باددا أ ددل الالددم و دده طقددول الشددافاي

ومسحاو ورخص في ذل باا أ ل الالم و ه طقول ساياو الطوري وابن الم اره وأحمد

باب ما جاء أو اإلمام أحق باإلقامة
[  ] 202حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا إس درائيل أخبرنددي سددماه بددن حددرب سددمع
جابر بن سمرة طقول او مؤذو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طمهل فدال ط ديم حتدى إذا رأب رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم قد خرق أقام الصدالة حدين بدراه قدال أبدو عيسدى حددب
حسن صحيح وحدب

جدابر بدن سدمرة دو حددب

إسرائيل عن سدماه ال نارفده إال مدن دذا الوجده و كدذا قدال بادا أ دل الالدم إو

المؤذو أمل با ذاو واإلمام أمل باإلقامة
باب ما جاء في ا ذاو بالليل
[  ] 203حدانا قتي ة حدانا الليد

عدن بدن شدهاب عدن سدالم عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

قال إو بالال بؤذو بليل فكلوا واشر وا حتى تسماوا تاذبن بن أم مكتوم قال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن
بن مساود وعائشة وأنيسة وأنل وأبي ذر وسمرة قال أبو عيسى حدب

بن عمر حددب

حسدن صدحيح

وقددد اختلددف أ ددل الالددم فددي ا ذاو بالليددل فقددال باددا أ ددل الالددم إذا أذو المددؤذو بالليددل أج د أه وال طايددد
و دو قددول مالد وابددن الم دداره والشدافاي وأحمددد ومسدحاو وقددال باددا أ دل الالددم إذا أذو بليدل أعدداد و دده

طقول ساياو الطوري وروب حمداد بدن سدلمة عدن أبدوب عد ن ندافع عدن بدن عمدر أو بدالال أذو بليدل فدامره
النبي صلى هللا عليه وسلم أو بندادي إو الابدد ندام قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ليدر مح دوم والصدحيح

ما روب عبيد هللا بن عمر وليدره عدن ندافع عدن بدن عمدر أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إو بدالال

بددؤذو بليددل فكل دوا واشددر وا حتددى بددؤذو بددن أم مكتددوم قددال وروب عبددد الا د بددن أبددي رواد عددن نددافع أو
مؤذنا لامر أذو بليل فامره عمر أو طايد ا ذاو و دذا ال طصدح أطضدا نده عدن ندافع عدن عمدر منقطدع

ولادل حمدداد بددن سدلمة أراد ددذا الحدددب

والصدحيح رواطددة عبيددد هللا وليدر واحددد عددن ندافع عددن بددن عمددر

وال ددري عددن سددالم عددن بددن عمددر أو النب دي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو بددالال بددؤذو بليددل قددال أبددو
عيسددى ولددو دداو حدددب

حمدداد صددحيحا لددم طكددن لهددذا الحدددب

مانددى إذ قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم إو بالال بؤذو بليل ف نما أمر م فيما طستقبل فقال إو بالال بؤذو بليل ولدو أنده أمدره ب عدادة ا ذاو

حددين أذو قبددل طلددوع ال جدر لددم طقددل إو بددالال بددؤذو بليددل قددال علددي بددن المدددبني حدددب

حمدداد بددن سددلمة

عن أبوب عن نافع عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم دو ليدر مح دوم وأخطدا فيده حمداد

بن سلمة
باب ما جاء في رايية الخروق من المسجد باد ا ذاو
[  ] 204حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن إب دراييم بددن المهدداجر عددن أبددي الشدداطاء قددال خددرق

رجددل مددن المسددجد باددد مددا أذو فيدده بالاصددر فقددال أبددو ر درة أمددا ددذا فقددد عصددى أبددا القاسددم صددلى هللا
عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عطمدداو قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن

صدحيح وعلددى دذا الامددل عنددد أ دل الالددم مدن أصددحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم ومددن باددد م أو ال

طخرق أحد من المسدجد بادد ا ذاو إال مدن عدذر أو طكدوو علدى ليدر وضدوء أو أمدر ال بدد منده و دروب

عن إبراييم النخاي أنه قدال طخدرق مدا لدم طاخدذ المدؤذو فدي اإلقامدة قدال أبدو عيسدى و دذا عنددنا لمدن لده
عددذر فددي الخددروق مندده وأبددو الشدداطاء اسددمه سددليم بددن أسددود و ددو والددد أشددا
أشا

بن أبي الشاطاء ذا الحدب

عن أبيه

بددن أبددي الشدداطاء وقددد روب

باب ما جاء في ا ذاو في الس ر
[  ] 205حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع عن ساياو عن خالد الحذاء عن أبدي قالبدة عدن مالد
بددن الحددو رث قددال قدددمج علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أنددا وابددن عددم لددي فقددال لنددا إذا سددافرتما
فاذنددا وأنيمددا وليؤمكمددا أكبر مددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

الالم اختاروا ا ذاو في الس ر وقال باضهم تج

حسددن صددحيح والامددل عليدده عنددد أكطددر أ ددل

اإلقامدة إنمدا ا ذاو علدى مدن بر دد أو طجمدع النداح

والقول ا ول أصح و ه طقول أحمد ومسحاو
باب ما جاء في فضل ا ذاو
[  ] 206حددانا محمدد بدن حميددد الدرازي حددانا أبدو تميلددة حددانا أبدو حمد ة عددن جدابر عدن مجا دد عددن
بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن أذو س د ع سددنين محتس د ا تبددج لدده ب دراءة مددن النددار
قال أبو عيسى وفي ال اب عن عبدد هللا بدن مسداود واو داو ومااو دة وأندل وأبدي ر درة وأبدي سدايد قدال

أبو عيسى حدب

بن ع اح حدب

لر ب وأبو تميلة اسمه طحيى بن واضدح وأبدو حمد ة السدكري اسدمه

محمدد بددن ميمدوو وجددابر بددن ب دد الجا ددي ضددا وه تر ده طحيددى بددن سدايد وعبددد الددرحمن بدن مهدددي قددال

أبو عيسى سماج الجارود طقول سدماج و يادا طقدول لدوال جدابر الجا دي لكداو أ دل الكوفدة بغيدر حددب
ولوال حماد لكاو أ ل الكوفة بغير فقه
باب ما جاء أو اإلمام ضامن والمؤذو مؤتمن
[  ] 207حدانا ناد حددانا أبدو ا حدو

وأبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة

ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم اإلم ددام ض ددامن والم ددؤذو م ددؤتمن الله ددم أرش ددد ا ئم ددة وال ددر
للمددؤذنين قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عائشددة وسددهل بددن سدداد وع ددة بددن عددامر قددال أبددو عيسددى

حدب

أبي ر رة رواه ساياو الطوري وح ص بن اياث وليدر واحدد عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن

أبي ر رة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وروب أسد اط بدن محمدد عدن ا عمدل قدال حدداج عدن أبدي
صددالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وروب نددافع بددن سددليماو عددن محمددد بددن أبددي
صالح عن أبيه عن عائشدة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم دذا الحددب
زرعة طقول حدب

أبي صالح عن أبي ر رة أصح من حددب

وسدماج محمدددا طقددول حدددب
حدب

قدال أبدو عيسدى وسدماج أبدا

أبدي صدالح عدن عائشدة قدال أبدو عيسدى

أبدي صددالح عددن عائشددة أصدح وذ ددر عددن علددي بدن المدددبني أندده لددم بطبددج

أبي صالح عن أبي ر رة وال حدب

أبي صالح عن عائشة في ذا

باب ما جاء ما طقول الرجل إذا أذو المؤذو
[  ] 208حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د قددال وحدددانا قتي ددة عددن مال د

عددن ال ددري عددن عطدداء بددن ب ددد الليطددي عددن أبددي سددايد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا
سددماتم النددداء فقول دوا مطددل مددا طقددول المددؤذو قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ارفددع وأبددي ر درة وأم
حبي ة وعبد هللا بن عمرو وعبدد هللا بدن ر يادة وعائشدة وماداذ بدن أندل ومااو دة قدال أبدو عيسدى حددب
أبددي سددايد حدددب

حسددن صددحيح و كددذا روب مامددر وليددر واحددد عددن ال ددري مطددل حدددب

عبددد الددرحمن بددن إسددحاو عددن ال ددري ددذا الحدددب

صلى هللا عليه وسلم ورواطة مال أصح

مال د وروب

عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة عددن النبددي

باب ما جاء في رايية أو طاخذ المؤذو على ا ذاو أج ار
[  ] 209حددانا ندداد حددانا أبددو ز يددة و ددو عبطدر بددن القاسدم عددن أشدا
أبي الاا

عددن الحسدن عددن عطمداو بددن

قال إو من اخر ما عهد إلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو اتخذ مؤذندا ال طاخدذ علدى

أذانه أج ار قال أبو عيسى حددب

عطمداو حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم ر دوا

أو طاخذ المؤذو على ا ذاو أج ار واستحبوا للمؤذو أو طحتسب في أذانه

باب ما جاء ما طقول الرجل إذا أذو المؤذو من الدعاء
[  ] 210حدانا قتي ة حدانا اللي
أبي وقا

عن الحكيم بن عبد هللا بن نيل عدن عدامر بدن سداد عدن سداد بدن

عن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن قدال حدين طسدمع المدؤذو وأندا أشدهد أو ال إلده

إال هللا وحده ال شر له وأو محمدا عبده ورسوله رضيج باهلل ر دا و محمدد رسدوال و اإلسدالم دبندا ل در
له ذن ه قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح لر دب ال نارفده إال مدن حددب

الليد

بدن عدن حكديم

بن عبد هللا بن نيل
باب منه اخر
[  ] 211حدانا محمدد بدن سدهل بدن عسدكر ال غددادي ومبدراييم بدن طاقدوب قداال حددانا علدي بدن عيداح

الحمصي حدانا شايب بدن أبدي حمد ة حددانا محمدد بدن المنكددر عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال قدال رسدول
هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن قددال حدين طسدمع الندداء اللهدم رب ددذه الددعوة التامدة والصدالة القائمددة ات
محمددا الوسديلة وال ضديلة واباطده مقامددا محمدودا الدذي وعدتده إال حلدج لدده الشد اعة بدوم ال يامدة قدال أبددو

عيسى حدب

جابر حدب

صحيح حسن لر ب مدن حددب

محمدد بدن المنكددر ال نالدم أحددا رواه ليدر

شايب بن أبي حم ة عن محمد بن المنكدر وأبو حم ة اسمه دبنار
باب ما جاء في أو الدعاء ال برد بين ا ذاو واإلقامة
[  ] 212حدانا محمود بدن لديالو حددانا و يدع وعبدد الدرزاو وأبدو أحمدد وأبدو نعديم قدالوا حددانا سداياو

عدن ز ددد الامدي عددن أبدي إطدداح مااو دة بددن قدرة عددن أندل بددن مالد قددال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده

وسلم ال دعاء ال برد بين ا ذاو واإلقامة قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

حسدن صدحيح وقدد رواه أبدو

إسحاو الهمداني عن بر د بن أبي مر م عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطل ذا
باب ما جاء م فر

هللا على ع اده من الصلوات

[  ] 213حدانا محمد بن طحيى النيسابوري حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عن ال دري عدن أندل بدن

مالد قددال فرضدج علددى النبدي صددلى هللا عليده وسددلم ليلددة أسدري بدده الصدلوات خمسددين ادم نقصددج حتددى

جالج خمسا ام نودي طا محمدد إنده ال ببددل القدول لددي ومو لد بهدذه الخمدل خمسدين قدال وفدي ال داب

عددن ع ددادة بددن الصددامج وطلحددة بددن عبيددد هللا وأبددي ذر وأبددي قتددادة ومال د بددن صاصدداة وأبددي سددايد

الخدري قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء في فضل الصلوات الخمل
[  ] 214حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بدن جا در عدن الادالء بدن عبدد الدرحمن عدن أبيده عدن

أبي ر رة أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال الصدلوات الخمدل والجمادة إلدى الجمادة دارات لمدا
بيدنهن مددا لددم تغددل الك ددائر قددال وفددي ال دداب عددن جددابر وأنددل وحن لددة ا سدديدي قددال أبددو عيسددى حدددب
أبي ر رة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في فضل الجماعة
[  ] 215حددانا نداد حددانا عبددة عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع عدن بدن عمدر قدال قدال رسددول هللا
صدلى هللا عليده وسددلم صدالة الجماعددة ت ضدل علددى صدالة الرجددل وحدده بسد ع وعشدر ن درجددة قدال وفددي
ال داب عدن عبدد هللا بدن مسداود وأبدي بدن ادب وماداذ بدن جبدل وأبدي سدايد وأبدي ر درة وأندل بدن مالد
قال أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

حسدن صدحيح و كدذا روب ندافع عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم أندده قددال ت ضددل صددالة الجميددع علددى صددالة الرجددل وحددده بس د ع وعشددر ن درجددة قددال أبددو

عيسددى وعامددة مددن روب عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إنمددا قددالوا خمددل وعشددر ن إال بددن عمددر ف ندده

قال بس ع وعشر ن
[  ] 216حدانا إسدحاو بدن موسدى ا نصداري حددانا مادن حددانا مالد عدن بدن شدهاب عدن سدايد بدن
المسدديب عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو صددالة الرجددل فددي الجماعددة ت ددد
على صالته وحده بخمسة وعشر ن ج ءا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء فيمن طسمع النداء فال طجيب
[  ] 217حدانا ناد حدانا و يع عن جا ر بن برقاو عن ب دد بدن ا صدم عدن أبدي ر درة عدن النبدي
صلى هللا عليه وسلم قال لقد ممج أو امدر فتيتدي أو طجمادوا حد م الحطدب ادم امدر بالصدالة فتقدام ادم
أحرو على أقوام ال طشهدوو الصالة قال أبو عيسى وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن مسداود وأبدي الددرداء
وابدن ع دداح ومادداذ بددن أنددل وجددابر قددال أبددو عيسدى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي

عن لير واحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلدم طجدب فدال صدالة
له وقال باا أ ل الالم ذا على التغليظ والتشدبد وال رخصة حد في تره الجماعة إال من عذر
[  ] 218قال مجا د وس ل بن ع اح عن رجل طصوم النهار و قوم الليدل ال طشدهد جمادة وال جماعدة
قال و في النار قدال حددانا بدذل

نداد حددانا المحدار ي عدن ليد

عدن مجا دد قدال وماندى الحددب

أو

ال طشهد الجماعة والجماة را ة عنها واستخ افا بحقها وتهاونا بها
باب ما جاء في الرجل طصلي وحده ام بدره الجماعة
[  ] 219حددانا أحمدد بدن منيدع حددانا شدديم أخبرندا طالدى بدن عطداء حدددانا جدابر بدن ب دد بدن ا سددود

الادامري عددن أبيدده قددال شدهدت مددع النبددي صددلى هللا عليده وسددلم حجتدده فصددليج ماده صددالة الصد ح فددي
مسددجد الخيددف قددال فلمددا قضددى صددالته وانحددرب إذا ددو بددرجلين فددي أخددرب القددوم لددم طصددليا مادده فقددال

علددي بهمددا فجددة بهمددا ترعددد فرائصددهما فقددال مددا مناكمددا أو تصددليا مانددا فقدداال طددا رسددول هللا إنددا نددا قددد
صددلينا فددي رحالنددا قددال فددال ت اددال إذا صددليتما فددي رحالكمددا اددم أتيتمددا مسددجد جماعددة فصددليا ماهددم ف نهددا
لكما نافلة قال وفدي ال داب عدن محجدن الددبلي و دد بدن عدامر قدال أبدو عيسدى حددب

ب دد بدن ا سدود

حدددب

حسددن صددحيح و ددو قددول ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم و دده طقددول سدداياو الطددوري والشددافاي وأحمددد

ومسددحاو قددالوا إذا صددلى الرجددل وحددده اددم أدره الجماعددة ف ندده طايددد الصددلوات لهددا فددي الجماعددة ومذا

صلى الرجل المغرب وحده ام أدره الجماعة قالوا ف نه طصدليها ماهدم و شد ع بر ادة والتدي صدلى وحدده
ي المكتو ة عند م
باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة
[  ] 220حدددانا ندداد حدددانا عبدددة عددن سددايد بددن أبددي عرو ددة عددن سددليماو الندداجي ال صددري عددن أبددي

المتو ل عن أبي سايد قال جاء رجل وقد صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فقدال أطكدم بتجدر علدى
ددذا فقددام رجددل فصددلى مادده قددال وفددي ال دداب عددن أبددي أمامددة وأبددي موسددى والحكددم بددن عميددر قددال أبددو
عيسى وحددب

أبدي سدايد حددب

حسدن و دو قدول ليدر واحدد مدن أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم وليددر م مددن التدداباين قددالوا ال بدداح أو طصددلي القددوم جماعددة فددي مسددجد قددد صددلى فيدده

جماعددة و دده طقددول أحمددد ومسددحاو وقددال اخددروو مددن أ ددل الالددم طصددلوو ف درادب و دده طقددول سدداياو وابددن
الم اره ومال والشافاي طختاروو الصالة فرادب وسدليم النداجي بصدري و قدال سدليماو بدن ا سدود وأبدو

المتو ل اسمه علي بن داود
باب ما جاء في فضل الاشاء وال جر في الجماعة
[  ] 221حدانا محمود بن ليالو حدانا بشر بن السري حدانا ساياو عن عطماو بن حكديم عدن عبدد
الرحمن بن أبي عمرة عن عطماو بدن ع داو قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن شدهد الاشداء
في جماعة او له نيام نصف ليلة ومن صلى الاشاء وال جر في جماعة او لده

يدام ليلدة قدال وفدي

ال داب عددن بددن عمدر وأبددي ر درة وأندل وعمددارة بددن رو ددة وجنددب عبددد هللا بددن سداياو ال جلددي وأبددي بددن
كادب وأبددي موسددى و ر دددة قددال أبدو عيسددى حدددب

عطمدداو حدددب

حسدن صددحيح وقددد روب ددذا الحدددب

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عطماو موقوفا وروي من لير وجه عن عطماو مرفوعا

[  ] 222حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا داود بددن أبددي نددد عددن الحسددن عددن
جندب بن ساياو عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن صدلى الصد ح فهدو فدي ذمدة هللا فدال تخ دروا

هللا في ذمته قال أبو عيسى حدب

حسن صحيح

[  ] 223حدانا ع اح الانبدري حددانا طحيدى بدن طيدر أبدو لسداو الانبدري عدن إسدماعيل الكحدال عدن
عبد هللا بن أوح الخ اعي عن بر ددة ا سدلمي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال بشدر المشدائين فدي
لر ب من ذا الوجده مرفدوع دو

ال لم إلى المساجد بالنور التام بوم ال يامة قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح مسند وموقوب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولم طسند إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في فضل الصف ا ول
[  ] 224حدانا قتي ة حدانا عبد الا

بن محمد عن سهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده عدن أبدي ر درة

ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم خي ددر صد د وب الرج ددال أوله ددا وش ددر ا اخر ددا وخي ددر صد د وب

النساء اخر ا وشر ا أولها قال وفي ال داب عدن جدابر وابدن ع داح وابدن عمدر وأبدي سدايد وأبدي وعائشدة
والار ا

بن سار ة وأنل قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حددب

حسدن صدحيح وقدد روي عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم أنه او طستغ ر للصف ا ول االاا وللطاني مرة
[  ] 225وقدال النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم لددو أو الندداح طالمددوو مددا فدي النددداء والصددف ا ول اددم لددم

طجددوا إال أو طسدتهموا عليده السدتهموا عليده قدال حدددانا بدذل إسدحاو بدن موسدى ا نصداري حددانا ماددن
حدانا مال عن سمي عن أبي صالح عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله
[  ] 226وحدانا قتي ة عن مال نحوه
باب ما جاء في إقامة الص وب
[  ] 227حددانا قتي ددة حدددانا أبددو عواندة عددن سددماه بددن حدرب عددن النامدداو بددن بشدير قددال دداو رسددول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طسددوي ص د وفنا فخددرق بومددا ف درأب رجددال خارجددا صدددره عددن القددوم فقددال لتسددوو

صد وفكم أو ليخددال ن هللا بددين وجددو كم قددال وفددي ال دداب عددن جددابر بددن سددمرة والب دراء وجددابر بددن عبددد هللا

وأنل وأبي ر رة وعائشة قال أبو عيسى حدب

الناماو بن بشير حددب

حسدن صدحيح وقدد روي عدن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال مددن تمددام الصددالة إقامددة الصددف وروي عددن عمددر أندده دداو بو ددل

رجدداال ب قامددة الص د وب فددال طكبددر حتددى طخبددر أو الص د وب قددد اسددتوت وروي عددن علددي وعطمدداو أنهمددا
كانا بتاا داو ذل و قوالو استووا و او علي طقول تقدم طا فالو تاخر طا فالو
باب ما جاء ليليني منكم أولو ا حالم والنهى
[  ] 228حددانا نصددر بددن علدي الجهضددمي حدددانا ب ددد بدن زر ددع حدددانا خالددد الحدذاء عددن أبددي ماشددر
عددن إب دراييم عددن علقمددة عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ليلنددي مددنكم أول دوا ا حددالم
والنهى ادم الدذبن بلدونهم ادم الدذبن بلدونهم وال تختل دوا فتختلدف قلدو كم ومطداكم وييشدات ا سدواو قدال وفدي

ال دداب عددن أبددي بددن اددب وأبددي مسدداود وأبددي سددايد والب دراء وأنددل قددال أبددو عيسددى حدددب
ح دددب

بددن مسدداود

حس ددن ص ددحيح لر ددب وق ددد روي ع ددن النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم أن دده دداو طاج دده أو بلي دده

المه دداجروو وا نص ددار ليح د دوا عن دده ق ددال وخال ددد الح ددذاء ددو خال ددد ب ددن مهد دراو طكن ددى أب ددا المن ددازل ق ددال
وسدماج محمدد بدن إسدماعيل طقدول طقدال إو خالددا الحدذاء مدا حدذا نادال قدط إنمدا داو طجلدل إلدى حدذاء
فنسب إليه قال وأبو ماشر اسمه ز اد بن ليب

باب ما جاء في رايية الصف بين السواري
[  ] 229حدانا ناد حدانا و يع عن ساياو عن طحيى بدن دانة بدن عدروة المدرادي عدن عبدد الحميدد

بن محمود قال صدلينا خلدف أميدر مدن ا مدراء فاضدطرنا النداح فصدلينا بدين السدار تين فلمدا صدلينا قدال
أنل بدن مالد

ندا نتقدي دذا علدى عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وفدي ال داب عدن قدرة بدن إطداح

الم ندي قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل حدددب

حسددن صدحيح وقددد دره قددوم مددن أ ددل الالددم أو طصددف بددين

السواري و ه طقول أحمد ومسحاو وقد رخص قوم من أ ل الالم في ذل
باب ما جاء في الصالة خلف الصف وحده
[  ] 230حدددانا ندداد حدددانا أبددو ا حددو

عددن حصددين عددن ددالل بددن طسدداب قددال أخددذ ز دداد بددن أبددي

الجاد بيدي ونحن بالرقة فقدام بدي علدي شديد طقدال لده وابصدة بدن مابدد مدن بندي أسدد فقدال ز داد حدداني

ذا الشيد أو رجال صلى خلف الصدف وحدده والشديد طسدمع فدامره رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو

طايددد الصددالة قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن علددي بددن شددي او وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى وحدددب
وابصدة حددب

حسدن وقدد دره قدوم مدن أ ددل الالدم أو طصدلي الرجدل خلدف الصدف وحدده وقدالوا طايددد إذا

صلى خلف الصف وحده و ه طقدول أحمدد ومسدحاو وقدد قدال قدوم مدن أ دل الالدم طج ئده إذا صدلى خلدف

الصددف وحددده و ددو قددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره والشددافاي وقددد ذ ددب قددوم مددن أ ددل الكوفددة إلددى
حدددب

وابصددة بددن مابددد أطضددا قددالوا مددن صددلى خلددف الصددف وحددده طايددد مددنهم حمدداد بددن أبددي سددليماو

وابن أبي ليلى وو يع وروب حدب

حصدين عدن دالل بدن طسداب ليدر واحدد مطدل رواطدة أبدي ا حدو

عددن ز دداد بددن أبددي الجاددد عددن وابص د ة بددن مابددد وفددي حدددب
وابصددة واختلددف أ ددل الحدددب

فددي ددذا فقددال باضددهم حدددب

حصددين مددا بدددل علددى أو ددالال قددد أدره

عمددرو بددن م درة عددن ددالل بددن طسدداب عددن

عمددرو بددن ارشددد عددن وابصددة بددن مابددد أصددح وقددال باضددهم حدددب

حصددين عددن ددالل بددن طسدداب عددن

ز اد بن أبي الجاد عن وابصة بن مابد أصح قال أبو عيسى و ذا عندي أصح مدن حددب

مرة نه قد روي من لير حدب

الل بن طساب عن ز اد بن أبي الجاد عن وابصة

عمدرو بدن

[  ] 231حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن عمرو بن مدرة عدن دالل بدن
طساب عن عمرو بن راشد عن وابصة بن مابد أو رجال صلى خلدف الصدف وحدده فدامره النبدي صدلى
هللا عليده وسددلم أو طايددد الصدالة قددال أبددو عيسددى وسدماج الجددارود طقددول سدماج و ياددا طقددول إذا صددلى

الرجل خلف الصف وحده ف نه طايد
باب ما جاء في الرجل طصلي وماه رجل
[  ] 232حدانا قتي ة حدانا داود بن عبدد الدرحمن الاطدار عدن عمدرو بدن دبندار عدن ر دب مدولى بدن

ع دداح عددن بددن ع دداح قددال صددليج مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ذات ليلددة فقمددج عددن طسدداره فاخددذ
رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ب أرسدي مددن و ارئدي فجالنددي عدن طمينده قددال أبدو عيسدى وفددي ال داب عددن
أنددل قددال أبددو عيسددى وحدددب

بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ومن باد م قالوا إذا او الرجل مع اإلمام طقوم عن طمين اإلمام
باب ما جاء في الرجل طصلي مع الرجلين

[  ] 233حدانا بندار محمدد بدن بشدار حددانا محمدد بدن أبدي عددي قدال أن اندا إسدماعيل بدن مسدلم عدن
الحسن عن سمرة بدن جنددب قدال أمرندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا ندا االادة أو بتقددمنا أحددنا
قال أبو عيسى وفي ال اب عن بن مساود وجابر وأنل بن مالد قدال أبدو عيسدى وحددب

سدمرة حددب

حسن لر ب والامل على دذا عندد أ دل الالدم قدالوا إذا دانوا االادة قدام رجدالو خلدف اإلمدام وروي عدن

بن مساود أنه صلى بالقمة وا سود فاقام أحد ما عن طمينه وارخر عن طساره ورواه عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم وقد تكلم باا الناح في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل ح ه
باب ما جاء في الرجل طصلي وماه الرجال والنساء
[  ] 234حدانا إسحاو ا نصاري حدانا مان حددانا مالد بدن أندل عدن إسدحاو بدن عبدد هللا بدن أبدي

طلحدة عدن أندل بدن مالد أو جدتده مليكدة دعدج رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم لطادام صدناته فاكددل
مندده اددم قددال قومدوا فلنصددل بكددم قددال أنددل فقمددج إلددى حصددير لنددا قددد أسددود مددن طددول مددا لد ل فنضددحته
بالمدداء فقددام عليدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وص د ج عليدده أنددا واليتدديم وراءه والاجددوز مددن ورائنددا
فصددلى بنددا ر اتددين اددم انصددرب قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل حدددب

حسددن صددحيح والامددل عليدده عنددد

أكطددر أ ددل الالددم قددالوا إذا دداو مددع اإلمددام رجددل وام درأة قددام الرجددل عددن طمددين اإلمددام والم درأة خل همددا وقددد
اح ددتج با ددا الن دداح به ددذا الح دددب

ف ددي إج ددازة الص ددالة إذا دداو الرج ددل خل ددف الص ددف وح ددده وق ددالوا إو

الصددبي لددم تكددن لدده صددالة و دداو أنسددا دداو خلددف النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وحددده فددي الصددف ولدديل
ا مدر علدى مددا ذ بدوا إليدده و النبدي صددلى هللا عليده وسدلم أقامدده مدع اليتدديم خل ده فلدوال أو النبدي صددلى

هللا عليه وسلم جال لليتيم صالة لما أقدام اليتديم ماده و قامده عدن طمينده وقدد روب عدن موسدى بدن أندل
عن أنل أنه صلى مع النبي صدلى هللا عليده وسدلم فاقامده عدن طمينده وفدي دذا الحددب

صلى تطوعا أراد إدخال البر ة عليهم

داللدة أنده إنمدا

باب ما جاء من أحق باإلمامة
[  ] 235حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل قال وحدانا محمود بن لديالو حددانا أبدو مااو دة
وعبد هللا بن نمير عن ا عمل عن إسماعيل بن رجداء ال يددي عدن أوح بدن ضدماج قدال سدماج أبدا

مساود ا نصاري طقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم بدؤم القدوم أقدره م لكتداب هللا فد و دانوا فدي
الق دراءة س دواء فدداعلمهم بالسددنة ف د و ددانوا فددي السددنة س دواء فاقدددمهم ج درة ف د و ددانوا فددي الهج درة س دواء
فدداكبر م سددنا وال بددؤم الرجددل فددي سددلطانه وال طجلددل علددى تكرمتدده فددي بيتدده إال ب ذندده قددال محمددود بددن
ليالو قال بن نمير في حدبطه أقدمهم سنا قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن أبدي سدايد وأندل بدن مالد
ومال بن الحو رث وعمرو بن سلمة قال أبو عيسى وحدب

أبي مساود حددب

حسدن صدحيح والامدل

علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم قددالوا أحددق الندداح باإلمامددة أقددره م لكتدداب هللا وأعلمهددم بالسددنة وقددالوا صدداحب

المند د ل أح ددق باإلمام ددة وق ددال باض ددهم إذا أذو ص دداحب المند د ل لغيد دره ف ددال ب دداح أو طص ددلي ب دده و ر دده
باضدهم وقددالوا السدنة أو طصددلي صدداحب البيدج قددال أحمدد بددن حنبددل وقدول النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم
وال بؤم الرجل في سلطانه وال طجلل على تكرمته في بيته إال ب ذنه ف ذا أذو فدارجو أو اإلذو فدي الكدل

ولم بر به باسا إذا أذو له أو طصلى به
باب ما جاء إذا أم أحد م الناح فليخ ف
[  ] 236حددانا قتي ددة حدددانا المغيدرة بددن عبددد الددرحمن عدن أبددي ال ندداد عددن ا عدرق عددن أبددي ر درة أو
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا أم أحددد م الندداح فليخ ددف ف د و فدديهم الصددغير والكبيددر والضددعيف
والمددر ا فد ذا صددلى وحددده فليصددل يددف شدداء قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عدددي بددن حدداتم وأنددل

وجابر بن سمرة ومال بن عبد هللا وأبي واقد وعطماو بن أبدي الادا
وابن ع اح قال أبو عيسى وحدب

أبي ر رة حددب

وأبدي مسداود وجدابر بدن عبدد هللا

حسدن صدحيح و دو قدول أكطدر أ دل الالدم اختداروا

أو ال ططيل اإلمام الصالة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمدر ا قدال أبدو عيسدى وأبدو ال نداد

اسمه عبد هللا بن ذ واو وا عرق و عبد الرحمن بن رم المدبني و كنى أبا داود
[  ] 237حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن قتددادة عددن أنددل بددن مال د قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم من أخف الناح صالة في تمام قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح واسدم أبدي عواندة

وضاي قال أبو عيسى سالج قتي ة قلج أبو عوانة ما اسمه قال وضاي قلدج بدن مدن قدال ال أدري داو
عبدا المرأة بال صرة

الجامع الصحيح سنن الترمذي

الرتمذي
5/2
ال توجد أخطاء
باب ما جاء في تحر م الصالة وتحليلها
[  ] 238حدانا ساياو بدن و يدع حددانا محمدد بدن ال ضديل عدن أبدي سداياو طر دف السدادي عدن أبدي
نضرة عن أبي سايد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م تداي الصدالة الطهدور وتحر مهدا التكبيدر
وتحليلها التسليم وال صالة لمن لم طق أر بالحمد وسدورة فدي فر ضدة أو لير دا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن وفي ال اب عن علي وعائشة قدال وحددب

حدددب

علدي بدن أبدي طالدب فدي دذا أجدود إسدنادا وأصدح مدن

أبددي سددايد وقددد تبندداه فددي أول تدداب الوضددوء والامددل عليدده عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي

صدلى هللا عليدده وسددلم ومددن باددد م و دده طقددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره الشددافاي وأحمددد ومسددحاو أو

تحر م الصالة التكبير والطكوو الرجدل داخدال فدي الصدالة إال بدالتكبير قدال أبدو عيسدى وسدماج أبدا بكدر

محمددد بددن أبدداو مسددتملي و يددع طقددول سددماج عبددد الددرحمن بددن مهدددي طقددول لددو افتددتح الرجددل الصددالة
بس اين اسما من أسماء هللا ولم طكبدر لدم طجد ه ومو أحددث قبدل أو طسدلم أمرتده أو بتوضدا ادم برجدع إلدى
مكانه فيسلم إنما ا مر على وجهه قال وأبو نضرة اسمه المنذر بن مال بن قطاة

باب ما جاء في نشر ا صابع عند التكبير
[  ] 239حدانا قتي ة وأبو سايد ا شج قاال حددانا طحيدى بدن اليمداو عدن بدن أبدي ذئدب عدن سدايد بدن
سمااو عن أبي ر رة قال او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بدر للصدالة نشدر أصداباه قدال أبدو
عيسددى حدددب

أبددي ر درة حسددن وقددد روب ليددر واحددد ددذا الحدددب

عددن بددن أبددي ذئددب عددن سددايد بددن

سددمااو عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا دخددل فددي الصددالة رفددع بدطدده مدددا و ددذا

أصح من رواطة طحيى بن اليماو وأخطا طحيى بن اليماو في ذا الحدب

[  ] 240قال وحدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرندا عبيدد هللا بدن عبدد المجيدد الحن دي حددانا بدن أبدي

ذئب عن سايد بن سمااو قال سماج أبا ر رة طقول او رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إذا قدام إلدى
الصدالة رفدع بدطدده مددا قدال أبددو عيسدى قدال عبددد هللا بدن عبدد الددرحمن و دذا أصدح مددن حددب

اليماو وحدب

طحيدى بددن

طحيى بن اليماو خطا

باب ما جاء في فضل التكبيرة ا ولى
[  ] 241حددانا ع ددة بدن مكددرم ونصدر بددن علدي الجهضددمي قدداال حددانا أبددو قتي دة سددلم بدن قتي ددة عددن
طامه بن عمرو عن حبيب بن أبي اابج عن أنل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

من صلى هلل أر اين بوما في جماعة بدره التكبيرة ا ولى تبج له براءتاو بدراءة مدن الندار و دراءة مدن

الن او قال أبو عيسى وقد روب ذا الحددب

عدن أندل موقوفدا وال أعلدم أحددا رفاده إال مدا روب سدلم بدن

قتي ة عن طامة بن عمرو عن حبيب بن أبي اابج عدن أندل ومنمدا بدروي دذا الحددب
أبددي حبيددب ال جلددي عددن أنددل بددن مالد قولدده حدددانا بددذل

عدن حبيدب بدن

ندداد حدددانا و يددع عددن خالددد بدن طهمدداو عددن

حبيددب بددن أبددي حبيددب ال جلددي عددن أنددل نحددوه ولددم برفادده وروب إسددماعيل بددن عيدداح ددذا الحدددب

عددن

عمدارة بدن ل دة عدن أندل بدن مالد عدن عمددر بدن الخطداب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو ددذا
و دذا حددب

ليدر مح دوم و ددو حددب

مرسدل وعمدارة بددن ل دة لدم بددره أندل بددن مالد قدال محمدد بددن

إ سماعيل حبيب بن أبي حبيب طكنى أبا الكشواي و قال أبو عميرة
باب ما طقول عند افتتاي الصالة

[  ] 242حدددانا محمددد بددن موسددى ال صددري حدددانا جا ددر بددن سددليماو الض د اي عددن علددي بددن علددي

الرفاعي عن أبي المتو ل عن أبي سايد الخدري قال او رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا قدام إلدى
الصالة بالليل بر ام طقول س حان اللهم و حمده وت داره اسدم وتادالى جدده وال إلده ليدره ادم طقدول

هللا أكبددر بيد ار اددم طقددول أعددوذ بدداهلل السددميع الالدديم مددن الشدديطاو الددرجيم مددن مد ة ون خددة ون طدده قددال أبددو
عيسى وفي ال اب عن علي وعائشة وعبد هللا بدن مسداود وجدابر وجبيدر بدن مطادم وابدن عمدر قدال أبدو
عيسدى وحددب

أبدي سدايد اشدهر حددب

فدي دذا ال دداب وقدد أخدذ قدوم مدن أ دل الالدم بهدذا الحددب

وأمددا

أكطر أ ل الالدم فقدالوا بمدا روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده داو طقدول سد حان اللهدم و حمدده

وت دداره اسددم وتاددالى جددده وال إلدده ليددره و كددذا روي عددن عمددر بددن الخطدداب وعبددد هللا بددن مسدداود

والامل على ذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن التداباين وليدر م وقدد تكلدم فدي إسدناد حددب
طحيى بن سايد بتكلم في علي بن علي الرفاعي وقال أحمد ال طصح ذا الحدب

أبدي سدايد داو

[  ] 243حدانا الحسن بن عرفة و حيى بن موسى قاال حدانا أبو مااو ة عن حدارث بدن أبدي الرجدال
عددن عم درة عددن عائشددة قالددج دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا افتددتح الصددالة قددال س د حان اللهددم
و حمددده وت دداره اسددم وتاددالى جددده وال إلدده ليددره قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ال نارفدده مددن حدددب

عائشة إال من ذا الوجه وحاراة قد تكلم فيه من قبل ح ه وأبو الرجال اسدمه محمدد بدن عبدد الدرحمن
المدبني
باب ما جاء في تره الجهر ب سم هللا الرحمن الرحيم
[  ] 244حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إب دراييم حدددانا سددايد بددن أبددي إطدداح الجر ددري عددن
ندديل بددن ع اطددة عددن بددن عبددد هللا بددن مغ ددل قددال سددماني أبددي وأنددا فددي الصددالة أقددول بسددم هللا الددرحمن
الرحيم فقال لي أي بني محدث إطاه والحدث قال ولدم أر أحددا مدن أصدحاب رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم او أبغدا إليده الحددث فدي اإلسدالم طاندي منده قدال وقدد صدليج مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

ومع أبي بكر ومع عمر ومع عطماو فلم أسدمع أحددا مدنهم طقولهدا فدال تقلهدا إذا أندج صدليج فقدل الحمدد
هلل رب الاددالمين قددال أبددو عيسددى حدددب

عبددد هللا بددن مغ ددل حدددب

حسددن والامددل عليدده عنددد أكطددر أ ددل

الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم منهم أبو بكر وعمدر وعطمداو وعلدى وليدر م ومدن بادد م

مددن التدداباين و دده طقددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره وأحمددد ومسددحاو ال بددروو أو طجهددر ب بس ددم هللا
الرحمن الرحيم قالوا و قولها في ن سه
باب من رأب الجهر ب سم هللا الرحمن الرحيم
[  ] 245حدددانا أحمددد بددن عبدددة الضددبي حدددانا الماتمددر بددن سددليماو قددال حددداني إسددماعيل بددن حمدداد
عددن أبددي خالددد عددن بددن ع دداح قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ط تددتح صددالته ب سددم هللا الددرحمن
الددرحيم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لدديل إسددناده بددذاه وقددد قددال بهددذا عدددة مددن أ ددل الالددم مددن أصددحاب

النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم م ددنهم أب ددو ر د درة واب ددن عم ددر واب ددن ع دداح واب ددن ال ي ددر وم ددن با ددد م م ددن

الت دداباين أروا الجه ددر ب س ددم هلل ال ددرحمن ال ددرحيم و دده طق ددول الش ددافاي ومس ددماعيل ب ددن حم دداد ددو ب ددن أب ددي
سليماو وأبو خالد طقال و أبو خالد الوالبي واسمه رم و و وفي

باب ما جاء في افتتاي القراءة ب ل الحمد هلل رب الاالمين و
[  ] 246حدانا قتي ة حددانا أبدو عواندة عدن قتدادة عدن أندل قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

وأبددو بكددر وعمددر وعطمدداو ط تتحددوو القددراءة ب ل الحمددد هلل رب الاددالمين و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين ومدن

بادد م دانوا طسدت تحوو القدراءة بالحمدد هلل رب الادالمين قدال الشدافاي إنمدا ماندى دذا الحددب

أو النبدي

صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعطماو دانوا ط تتحدوو القدراءة بالحمدد هلل رب الادالمين مانداه أنهدم
كددانوا ببدددءوو بق دراءة فاتحددة الكتدداب قبددل السددورة ولدديل ماندداه أنهددم ددانوا ال طقددرءوو ل بسددم هللا الددرحمن

الرحيم و و او الشافاي برب أو ببدأ ب سم هللا الرحمن الرحيم ومو طجهر بها إذا جهر بالقراءة
باب ما جاء أنه ال صالة إال ب اتحة الكتاب

[  ] 247حدانا محمد بن طحيى بن أبي عمر المكدي أبدو عبدد هللا الاددني وعلدي بدن حجدر قداال حددانا

ساياو بن عيينة عن ال ري عن محمود بن الر يع عن ع ادة بدن الصدامج عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم قال ال صالة لمن لم طق أر ب اتحة الكتاب قال وفي ال اب عن أبي ر رة وعائشدة وأندل وأبدي قتدادة
وعبددد هللا بددن عمددرو قددال أبددو عيسددى حدددب

ع ددادة حدددب

حسددن صددحيح والامددل عليدده عنددد أكطددر أ ددل

الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلدي بدن أبدي طالدب وجدابر بدن

عبد هللا وعمراو بدن حصدين وليدر م قدالوا ال تجد ي صدالة إال بقدراءة فاتحدة الكتداب وقدال علدي بدن أبدي

طالددب ددل صددالة لددم طق د أر فيهددا ب اتحددة الكتدداب فهددي خددداق ليددر تمددام و دده طقددول بددن الم دداره والشددافاي
وأحمددد ومسددحاو سددماج بددن أبددي عمددر طقددول اختل ددج إلددى بددن عيينددة امانيددة عشددر سددنة و دداو الحميدددي

أكبر مني بسنة وسماج بن أبي عمر طقول حججج س اين حجة ماشيا على قدمي
باب ما جاء في التامين

[  ] 248حدددانا بندددار محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد وعبددد الددرحمن بددن مهدددي قدداال حدددانا

ساياو عن سلمة بن هيل عن حجر بن عن ل عن وائل بدن حجدر قدال سدماج النبدي صدلى هللا عليده
وسلم ق أر ل لير المغضوب عليهم وال الضالين و فقال امين ومد بها صوته قدال وفدي ال داب عدن علدي
وأبي ر رة قال أبو عيسى حدب

وائل بن حجر حدب

حسدن و ده طقدول ليدر واحدد مدن أ دل الالدم مدن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين ومددن باددد م بددروو أو الرجددل برفددع صددوته بالتددامين وال

طخ يها و ه طقول الشافاي وأحمد ومسحاو وروب شع ة ذا الحدب

عن سلمة بن هيل عدن حجدر أبدي

الان ل عدن علقمدة بدن وائدل عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قد أر ل ليدر المغضدوب علديهم وال
الضدالين و فقدال امدين وخ دا بهدا صدوته قدال أبدو عيسدى وسدماج محمددا طقدول حددب

من حدب

شع ة في ذا وأخطا شع ة في مواضع من ذا الحددب

سداياو أصدح

فقدال عدن حجدر أبدي الاند ل ومنمدا

دو حجددر بددن عند ل و كنددى أبددا السددكن وزاد فيده عددن علقمددة بدن وائددل ولدديل فيدده عدن علقمددة ومنمددا ددو
عدن حجدر بدن عند ل عدن وائدل بدن حجددر وقدال وخ دا بهدا صددوته ومنمدا دو ومدد بهددا صدوته قدال أبددو

عيسددى وسددالج أبددا زرعددة عددن ددذا الحدددب

فقددال حدددب

سدداياو فددي ددذا أصددح مددن حدددب

شددع ة قددال

وروب الاالء بن صالح ا سدي عن سلمة بن هيل نحو رواطدة سداياو قدال أبدو عيسدى حددانا أبدو بكدر

محمد بن أباو حدانا عبد هللا بن نمير حدانا الاالء بن صالح ا سدي عن سدلمة بدن هيدل عدن حجدر
بن عن ل عن وائل بن حجر عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو حدب

ساياو عن سلمة بن هيل

باب ما جاء في فضل التامين
[  ] 250حدانا أبو ر ب محمد بن الاالء حدانا ز د بدن ح داب حدداني مالد بدن أندل حددانا ال دري
عن سايد بن المسيب وأبدي سدلمة عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا أمدن اإلمدام
فامنوا ف نه من وافق تامينه تامين المالئكة ل ر له ما تقدم مدن ذن ده قدال أبدو عيسدى حددب

حدب

حسن صحيح

أبدي ر درة

باب ما جاء في السكتتين في الصالة
[  ] 251حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حدانا عبد ا على عن سايد عن قتدادة عدن الحسدن عدن
سدمرة قدال سدكتتاو ح ته مدا عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدانكر ذلد عمدراو بدن حصدين وقددال

ح نددا سددكتة فكتبنددا إلددى أبددي بددن اددب بالمدبنددة فكتددب أبددي أو ح ددظ سددمرة قددال سددايد قلنددا لقتددادة مددا
اتاو السكتتاو قال إذا دخل في صالته ومذا فرغ من القراءة ام قدال بادد ذلد ومذا قد أر ل وال الضدالين و

قددال و دداو طاج دده إذا فددرغ مددن القدراءة أو طسددكج حتددى بتدراد إليدده ن سدده قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة
قددال أبددو عيسددى حدددب

سددمرة حدددب

حسددن ددو قددول ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم طسددتحبوو لفمددام أو

طسكج باد ما ط تتح الصالة و اد ال راغ من القراءة و ه طقول أحمد ومسحاو وأصحابنا
باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصالة
[  ] 252حددانا قتي ددة حدددانا أبدو ا حددو

عددن سدماه بددن حددرب عدن قبيصددة بددن لدب عددن أبيدده قددال

كدداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بؤمنددا فياخددذ شددماله بيميندده قددال وفددي ال دداب عددن وائددل بددن حجددر
ولطيددف بددن الحددارث وابددن ع دداح وابددن مسدداود وسددهل بددن سدداد قددال أبددو عيسددى حدددب

لددب حدددب

حسن والامل على ذا عند أ ل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين ومدن بادد م

ب ددروو أو طض ددع الرج ددل طمين دده عل ددى ش ددماله ف ددي الص ددالة ورأب باض ددهم أو طض دداهما ف ددوو السد درة ورأب
باضهم أو طضاهما تحج السرة و ل ذل واسع عند م واسم لب ب د بن قنافة الطائي
باب ما جاء في التكبير عند الر وع والسجود
[  ] 253حدانا قتي ة حددانا أبدو ا حدو

عدن أبدي إسدحاو عدن عبدد الدرحمن بدن ا سدود عدن علقمدة

وا سدود عدن عبدد هللا بدن مسداود قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طكبدر فدي دل خ دا ورفددع

ونيددام وقاددود وأبددو بكددر وعمددر قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وأنددل وابددن عمددر وأبددي مال د ا شدداري
وأبددي موسددى وعم دراو بددن حصددين ووائددل بددن حجددر وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب
مسدداود حدددب

عبددد هللا بددن

حسددن صددحيح والامددل عليدده عنددد أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم أبددو بكددر

وعمر وعطماو وعلي ولير م ومن باد م من التاباين وعليه عامة ال قهاء والالماء
باب منه اخر
[  ] 254حدددانا عب ددد هللا بددن مني ددر المددروزي ق ددال س ددماج علددي ب ددن الحسددن ق ددال أخبرنددا عب ددد هللا ب ددن

الم داره عدن بدن جدر ج عدن ال دري عدن أبدي بكدر بدن عبدد الدرحمن عدن أبدي ر درة أو النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم دداو طكبددر و ددو بهددوي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح و ددو قددول أ ددل الالددم مددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ومددن باددد م مددن التدداباين قددالوا طكبددر الرجددل و ددو بهددوب للر ددوع
والسجود
باب ما جاء في رفع اليدبن عند الر وع

[  ] 255حدانا قتي ة وابن أبي عمر قاال حدانا ساياو بن عيينة عن ال دري عدن سدالم عدن أبيده قدال

أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا افتددتح الصددالة برفددع بدطدده حتددى طحدداذي منكبيدده ومذا ر ددع ومذا
رفع رأسه من الر وع وزاد بن أبي عمر في حدبطه و او ال برفع بين السجدتين
[  ] 256قدال أبددو عيسدى حدددانا ال ضدل بددن الصد اي ال غدددادي حددانا سدداياو بدن عيينددة حددانا ال ددري
بهددذا اإلسددناد نحددو حدددب

بددن أبددي عمددر قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وعلددي ووائددل بددن حجددر ومال د بددن

الحو رث وأنل وأبي ر رة وأبدي حميدد وأبدي أسديد وسدهل بدن سداد ومحمدد بدن مسدلمة وأبدي قتدادة وأبدي

موسددى ا شدداري وجددابر وعميددر الليطددي قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن عمددر حدددب

حسددن صددحيح و هددذا

طقول باا أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم مدنهم بدن عمدر وجدابر بدن عبدد هللا وأبدو
ر درة وأنددل وابددن ع دداح وعبددد هللا بددن ال يددر وليددر م ومددن التدداباين الحسددن ال صددري وعطدداء وطدداوح

ومجا ددد ونددافع وسددالم بددن عبددد هللا وسددايد بددن جبيددر وليددر م و دده طقددول مال د ومامددر وا و ازعددي وابددن
عيينددة وعبددد هللا بددن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال عبددد هللا بددن الم دداره قددد ابددج حدددب

برفددع بدطدده وذ ددر حدددب

ال ددري عددن سددالم عددن أبيدده ولددم بطبددج حدددب

مددن

بددن مسدداود أو النبددي صددلى هللا

عليه وسلم لم برفع بدطه إال في أول مرة حدانا بدذل أحمدد بدن عبددة ا ملدي حددانا و دب بدن زمادة عدن
سداياو بدن عبددد الملد عددن عبدد هللا بدن الم دداره قدال وحدددانا طحيدى بدن موسددى قدال حدددانا إسدماعيل بددن

أبددي أو ددل قددال دداو مالد بددن أنددل بددرب رفددع اليدددبن فددي الصددالة وقددال طحيددى وحدددانا عبددد الددرزاو قددال

كاو مامر برب رفدع اليددبن فدي الصدالة وسدماج الجدارود بدن ماداذ طقدول داو سداياو بدن عييندة وعمدر

بن اروو والنضر بن شميل برفاوو أبدبهم إذا افتتحوا الصالة ومذا ر اوا ومذا رفاوا
بسم هللا الرحمن الرحيم

باب ما جاء أو النبي صلى هللا عليه وسلم لم برفع إال في أول مرة
[  ] 257حدانا ناد حدانا و يع عن ساياو عن عاصم بدن ليدب عدن عبدد الدرحمن بدن ا سدود عدن
علقمدة قددال قددال عبدد هللا بددن مسدداود أال أصدلي بكددم صددالة رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم فصددلى فلددم
برفددع بدطدده إال فددي أول م درة قددال وفددي ال دداب عددن الب دراء بددن عددازب قددال أبددو عيسددى حدددب

حدددب

بددن مسدداود

حسددن و دده طقددول ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين

و و قول ساياو الطوري وأ ل الكوفة

باب ما جاء في وضع اليدبن على الر بتين في الر وع
[  ] 258حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح حدددانا أبددو حصددين عددن أبددي عبددد الددرحمن
السدلمي قدال قددال لندا عمددر بدن الخطدداب رضدى هللا تادالى عندده إو الر دب سددنج لكدم فخددذوا بالر دب قددال
وفي ال اب عن ساد وأنل وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سداد ومحمدد بدن مسدلمة وأبدي مسداود قدال
أبددو عيسددى حدددب

عمددر حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين ومددن باددد م ال اخددتالب بيددنهم فددي ذل د إال مددا روي عددن بددن مسدداود

و اا أصحابه أنهم انوا طط قوو والتطبيق منسوخ عند أ ل الالم
[  ] 259قال ساد بن أبي وقا

نا ن ال ذل فنهينا عنه وأمرنا أو نضدع ا كدف علدى الر دب قدال

حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن أبددي طا ددور عددن مصدداب بددن سدداد عددن أبيدده سدداد بهددذا وأبددو حميددد
السدداعدي ا سددمه عبددد الددرحمن بددن سدداد بددن المن ددذر وأبددو أسدديد السدداعدي اسددمه مال د بددن ر ياددة وأب ددو
حصددين اسددمه عطمدداو بددن عاصددم ا سدددي وأبددو عبددد الددرحمن السددلمي اسددمه عبددد هللا بددن حبيددب وأبددو

طا ور عبد الدرحمن بدن عبيدد بدن نسدطاح وأبدو طا دور الابددي اسدمه واقدد و قدال وقدداو و دو الدذي روب
عن عبد هللا بن أبي أوفى و ال ما من أ ل الكوفة
باب ما جاء أنه طجافي بدطه عن جنبيه في الر وع

[  ] 260حدانا محمد بن بشدار بنددار حددانا أبدو عدامر الاقددي حددانا فلديح بدن سدليماو حددانا ع داح

بدن سددهل بددن سدداد قددال اجتمددع أبدو حميددد وأبددو أسدديد وسددهل بددن سداد ومحمددد بددن مسددلمة فددذ روا صددالة
رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال أبدو حميددد أندا أعلمكدم بصدالة رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم أو
رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم ر دع فوضدع بدطده علدى ر بتيده انده قدابا عليهمدا ووتدر بدطده فنحا مدا
عن جنبيه قال وفي ال اب عن أنل قال أبو عيسى حددب

أبدي حميدد حددب

اختاره أ ل الالم أو طجافي الرجل بدطه عن جنبيه في الر وع والسجود

حسدن صدحيح و دو الدذي

باب ما جاء في التسبيح في الر وع والسجود
[  ] 261حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا عيسددى بددن بددونل عددن بددن أبددي ذئددب عددن إسددحاو بددن ب ددد

الهددذلي عددن عددوو بددن عبددد هللا بددن عت ددة عددن بددن مسدداود أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا ر ددع
أحد م فقال في ر وعه س حاو ر ي الا ديم ادالث مدرات فقدد تدم ر وعده وذلد أدنداه ومذا سدجد فقدال فدي
سجوده س حاو ر ي ا على االث مدرات فقدد تدم سدجوده وذلد أدنداه قدال وفدي ال داب عدن حذط دة وع دة
بن عامر قال أبو عيسى حدب

بن مساود ليل إسناده بمتصل عوو بن عبد هللا بن عت دة لدم بلدق بدن

مساود والامل على دذا عندد أ دل الالدم طسدتحبوو أو ال بدنقص الرجدل فدي الر دوع والسدجود مدن ادالث

تسبيحات وروي عن عبد هللا بن الم اره أنه قال استحب لفمدام أو طسد ح خمدل تسدبيحات لكدي بددره
من خل ه االث تسبيحات و كذا قال إسحاو بن إبراييم
[  ] 262حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شع ة عن ا عمل قدال سدماج سداد بدن
عبيددة طحدددث عددن المسددتورد عددن صددلة بددن زفددر عددن حذط ددة أندده صددلى مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
فكاو طقول في ر وعه سد حاو ر دي الا ديم وفدي سدجوده سد حاو ر دي ا علدى ومدا أتدى علدى اطدة رحمدة

إال وقف وسال وما أتى على اطة عذاب إال وقف وتاوذ قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 263قددال وحدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي عددن شددع ة نحددوه وقددد روي عددن
حذط ة ذا الحدب

من لير ذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى هللا عليه وسلم فذ ر الحدب

باب ما جاء في النهي عن القراءة في الر وع والسجود

[  ] 264حددانا إسددحاو بدن موسددى ا نصداري حدددانا مادن حدددانا مالد بددن أندل ي وحدددانا قتي دة عددن
مال عن نافع عن إبراييم بن عبد هللا بن حنين عن أبيه عن علدي بدن أبدي طالدب أو النبدي صدلى هللا
عليه وسلم نهى عن ل ل القسي والماص ر وعدن تخدتم الدذ ب وعدن قدراءة القدراو فدي الر دوع قدال وفدي
ال دداب عددن بددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

علددي حدددب

حسددن صددحيح و ددو قددول أ ددل الالددم مددن

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم والتاباين ومن باد م ر وا القراءة في الر وع والسجود
باب ما جاء فيمن ال ط يم صل ة في الر وع والسجود

[  ] 265حدانا أحمد بن منيع حدانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن عمدارة بدن عميدر عدن أبدي مامدر

عددن أبددي مسدداود ا نصدداري البدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تج د ي صددالة ال ط دديم

فيهددا الرجددل طانددي صددل ه فددي الر ددوع والسددجود قددال وفددي ال دداب عددن علددي بددن شددي او وأنددل وأبددي ر درة

ورفاعدة ال رقدي قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي مسدداود ا نصداري حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى ددذا

عندد أ ددل الالدم مددن أصدحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم ومدن باددد م بدروو أو ط دديم الرجدل صددل ه فددي
الر دوع والسددجود وقدال الشددافاي وأحمددد ومسدحاو مددن لدم طقددم صددل ه فدي الر ددوع والسدجود فصددالته فاسددة

لحدب

النبي صلى هللا عليه وسلم ال تج ي صالة ال ط يم الرجل فيهدا صدل ه فدي الر دوع والسدجود وأبدو

مامر اسمه عبد هللا بن سخبرة وأبو مساود ا نصاري البدري اسمه ع ة بن عمرو
باب ما طقول الرجل إذا رفع رأسه من الر وع

[  ] 266حددانا محمددود بدن لدديالو حددانا أبددو داود الطيالسددي حددانا عبددد الا د بددن عبدد هللا بددن أبددي

سلمة الماجشوو حداني عمي عدن عبدد الدرحمن ا عدرق عدن عبيدد هللا بدن أبدي ارفدع عدن علدي بدن أبدي

طالب قال او رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم إذا رفدع أرسده مدن الر دوع قدال سدمع هللا لمدن حمدده ر ندا
ول د الحمددد مددلء السددماوات ومددلء ا ر

ومددلء مددا بينهمددا ومددلء مددا ش د ج مددن شدديء باددد قددال وفددي

ال اب عن بن عمر وابدن ع داح وابدن أبدي أوفدى وأبدي جحي دة وأبدي سدايد قدال أبدو عيسدى حددب
حدددب

علدي

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم و دده طقددول الشددافاي قددال طقددول ددذا فددي

المكتو دة والتطددوع وقددال باددا أ ددل الكوفددة طقددول دذا فددي صددالة التطددوع وال طقولهددا فددي صددالة المكتو ددة

قال أبو عيسى ومنما طقال الماجشوني نه من ولد الماجشوو
باب منه اخر
[  ] 267حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مال عدن سدمي عدن أبدي صدالح عدن

أبي ر درة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا قدال اإلمدام سدمع هللا لمدن حمددة فقولدوا ر ندا ولد
الحمدد ف ندده مدن وافددق قولدده قدول المالئكددة ل ددر لده مددا تقددم مددن ذن دده قدال أبددو عيسددى دذا حدددب

حسددن

صدحيح والامددل عليدده عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ومددن باددد م أو

طقددول اإلمددام سددمع هللا لمددن حمددده ر نددا ول د الحمددد و قددول مددن خلددف اإلمددام ر نددا ول د الحمددد و دده طقددول
أحمد وقال بن سير ن وليدره طقدول مدن خلدف اإلمدام سدمع هللا لمدن حمدده ر ندا ولد الحمدد مطدل مدا طقدول
اإلمام و ه طقول الشافاي ومسحاو
باب ما جاء في وضع الر بتين قبل اليدبن في السجود
[  ] 268حددانا سددلمة بدن شددبيب وأحمدد بددن إبدراييم الدددورقي والحسدن بددن علدي الحلدواني وعبدد هللا بددن

منير ولير واحد قالوا حدانا ب د بن اروو أخبرنا شر عن عاصم بن ليدب عدن أبيده عدن وائدل بدن

حجر قدال أربدج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا سدجد طضدع ر بتيده قبدل بدطده ومذا نهدا رفدع بدطده
قبددل ر بتيدده قددال زاد الحسددن بددن علددي فددي حدبطدده قددال ب ددد بددن دداروو ولددم بددرو شددر عددن عاصددم بددن
كليب إال ذا الحدب

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارب أحدا رواه مطدل دذا عدن شدر

والامددل عليدده عنددد أكطددر أ ددل الالددم بددروو أو طضددع الرجددل ر بتيدده قبددل بدطدده ومذا نهددا رفددع بدطدده قبددل

ر بتيه وروب مام عن عاصم ذا مرسال ولم بذ ر فيه وائل بن حجر
باب اخر منه

[  ] 269حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد هللا بددن نددافع عددن محمددد بددن عبددد هللا بددن حسددن عددن أبددي ال ندداد عددن

ا عرق عن أبي ر رة أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال طامدد أحدد م فيبدره فدي صدالته بدره الجمدل
قال أبو عيسى حدب

أبي ر درة حددب

لر دب ال نارفده مدن حددب

أبدي ال نداد إال مدن دذا الوجده وقدد

روب دذا الحدددب

عددن عبددد هللا بددن سددايد المقبددري عددن أبيدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم وعبد هللا بن سايد المقبري ضا ه طحيى بن سايد القطاو وليره
باب ما جاء في السجود على الجبهة وا نف

[  ] 270حدانا محمد بن بشار بندار حدانا أبو عامر الاقددي حددانا فلديح بدن سدليماو حدداني ع داح
بن سهل عن أبي حميد الساعدي أو النبي صلى هللا عليه وسدلم داو إذا سدجد أمكدن أن ده وجبهتده مدن
ا ر

ونحددى بدطدده عددن جنبيدده ووضددع ايدده حددذو منكبيدده قددال وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح ووائددل بددن

حجر وأبي سايد قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي حميدد حددب

حسدن صدحيح والامدل عليده عندد أ دل الالدم

أو طسجد الرجل على جبهته وأن ده فد و سدجد علدى جبهتده دوو أن ده فقدد قدال قدوم مدن أ دل الالدم طج ئده
وقال لير م ال طج ئه حتى طسجد على الجبهة وا نف
باب ما جاء أبن طضع الرجل وجهه إذا سجد

[  ] 271حدددانا قتي ددة حدددانا ح ددص بددن ايدداث عددن الحجدداق عددن أبددي إسددحاو قددال قلددج للب دراء بددن

عدازب أبدن دداو النبدي صددلى هللا عليده وسدلم وجهدده إذا سدجد فقددال بدين ايده قددال وفدي ال دداب عدن وائددل
البراء حدب

بن حجر وأبي حميد قال أبو عيسى حدب

أ ل الالم أو تكوو بداه قر ا من أذنيه

حسن صحيح لر ب و دو الدذي اختداره بادا

باب ما جاء في السجود على س اة أعضاء
[  ] 272حدانا قتي ة حددانا بكدر بدن مضدر عدن بدن الهداد عدن محمدد بدن إبدراييم عدن عدامر بدن سداد
بن أبي وقا

عن الع اح بدن عبدد المطلدب أنده سدمع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إذا سدجد

الابددد سددجد مادده س د اة أراب وجهدده و دداه ور بتدداه وقدددماه قددال وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح وأبددي ر درة
وجابر وأبي سايد قال أبو عيسى حدب

الع اح حدب

حسن صحيح وعليه الامل عند أ ل الالم

[  ] 273حدانا قتي ة حدانا حماد بدن ز دد عدن عمدرو بدن دبندار عدن طداوح عدن بدن ع داح قدال أمدر

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو طسددجد علددى سد اة أع ددم وال طكددف شدداره وال ايابدده قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في التجافي في السجود
[  ] 274حددانا أبدو ر ددب حددانا أبددو خالدد ا حمددر عدن داود بددن نديل عددن عبيدد هللا بددن عبدد هللا بددن
ا قرم الخ اعي عن أبيه قال ندج مدع أبدي بالقداع مدن نمدرة فمدرت ر دة فد ذا رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم قددائم طصددلي قددال فكنددج ان ددر إلددى ع رتددي أبطيدده إذا سددجد أي بياضدده قددال وفددي ال دداب عددن بددن

ع اح وابن بحينة وجابر وأحمر بن ج ء وميمونة وأبي حميد وأبدي مسداود وأبدي أسديد وسدهل بدن سداد
ومحمددد بددن مسددلمة والب دراء بددن عددازب وعدددي بددن عمي درة وعائشددة قددال أبددو عيسددى وأحمددر بددن ج د ء ددذا
رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم لده حددب
حدب

حسن ال نارفه إال من حددب

هللا عليه وسلم لير ذا الحدب

واحدد قدال أبدو عيسدى حددب

عبدد هللا بدن أقدرم

داود نديل وال نادرب لابدد هللا بدن أقدرم الخ اعدي عدن النبدي صدلى

والامل عليده عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده

وسلم قال عبد هللا بن أقرم الخ اعي إنمدا لده دذا الحددب

عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وعبدد هللا بدن

أرقم ال ري صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم و اتب أبي بكر الصدبق
باب ما جاء في االعتدال في السجود

[  ] 275حدانا نداد حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن أبدي سداياو عدن جدابر أو النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم قددال إذا سددجد أحددد م فلياتدددل وال ط تددرح ذراعيدده افت دراح الكلددب قددال وفددي ال دداب عددن عبددد
الرحمن بن شدبل وأندل والبدراء وأبدي حميدد وعائشدة قدال أبدو عيسدى حددب

جدابر حددب

حسدن صدحيح

والامل عليه عند أ ل الالم طختاروو االعتدال في السجود و كر وو االفتراح افتراح الس ع

[  ] 276حدانا محمود بن لديالو حددانا أبدو داود أخبرندا شدع ة عدن قتدادة قدال سدماج أنسدا طقدول أو
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اعتدددلوا فددي السددجود وال ب سددطن أحددد م ذراعيدده فددي الصددالة بسددط
الكلب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في وضع اليدبن ونصب القدمين في السجود
[  ] 277حددانا عبددد هللا بددن عبدد الددرحمن أخبرنددا مالدى بددن أسددد حددانا و يددب عددن محمدد بددن عجددالو
عن محمد بن إبراييم عن عامر بن ساد بن أبي وقا

عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أمدر

بوضع اليدبن ونصب القدمين
[  ] 278قال عبد هللا وقال مالى بن أسد حدانا حمداد بدن مسدادة عدن محمدد بدن عجدالو عدن محمدد
بن إبراييم عن عامر بن ساد أو النبي صلى هللا عليه وسدلم أمدر بوضدع اليددبن فدذ ر نحدوه ولدم بدذ ر

فيدده عددن أبيدده قددال أبددو عيسددى وروب طحيددى بددن سدداي د القطدداو وليددر واحددد عددن محمددد بددن عجددالو عددن
محم ددد ب ددن إبد دراييم ع ددن ع ددامر ب ددن س دداد أو النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم أم ددر بوض ددع الي دددبن ونص ددب
القدمين مرسل و ذا أصح من حدب

و يب و و الذي أجمع عليه أ ل الالم واختاروه

باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الر وع والسجود
[  ] 279حدددانا أحمددد بددن محمددد بددن موسددى المددروزي أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا شددع ة عددن

الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البدراء بدن عدازب قدال اندج صدالة رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم إذا ر ددع ومذا رفددع أرسدده مددن الر ددوع ومذا سددجد ومذا رفددع أرسدده مددن السددجود قر ددا مددن الس دواء قددال
وفي ال اب عن أنل
[  ] 280حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا در حددانا شدع ة عدن الحكدم نحدوه قدال أبدو عيسدى
حدب

البراء حدب

حسن صحيح والامل عليه عند أ ل الالم

باب ما جاء في رايية أو ب ادر اإلمام بالر وع والسجود
[  ] 281حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن أبددي إسددحاو عددن

عبيددد هللا بددن ب ددد حدددانا الب دراء و ددو ليددر ددذوب قددال نددا إذا صددلينا خلددف رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم فرفع رأسه من الر وع لم طحن رجل منا رهره حتى طسجد رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فنسدجد

قددال وفددي ال دداب عددن أنددل ومااو ددة وابددن مسددادة صدداحب الجيددوح وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى حدددب

البراء حدب

حسن صحيح و ه طقول أ ل الالدم أو مدن خلدف اإلمدام إنمدا بت ادوو اإلمدام فيمدا طصدنع ال

بر اوو إال باد ر وعه وال برفاوو إال باد رفاه ال نالم بينهم في ذل اختالفا
باب ما جاء في رايية اإلقااء في السجود

[  ] 282حدانا عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا عبيدد هللا بدن موسدى حددانا إسدرائيل عدن أبدي إسدحاو
عن الحارث عن علي قدال قدال لدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدا علدي أحدب لد مدا أحدب لن سدي

وأكره ل ما أكره لن سي ال تقع بين السجدتين قال أبو عيسى ذا حددب
مدن حدددب

ال نارفده مدن حددب

علدي إال

أبددي إسددحاو عددن الحدارث عددن علددي وقددد ضدداف بادا أ ددل الالددم الحددارث ا عددور والامددل

على ذا الحدب

عند أكطر أ ل الالم طكر وو اإلقااء قال وفي ال اب عن عائشة وأنل وأبي ر رة

باب ما جاء في الرخصة في اإلقااء
[  ] 283حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا بددن جددر ج أخبرنددي أبددو ال يددر أندده سددمع

طاوسا طقول قلندا البدن ع داح فدي اإلقاداء علدى القددمين قدال دي السدنة قلندا إندا لندراه ج داء بالرجدل قدال
بددل ددي سددنة نبدديكم صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
أ ل الالم إلى دذا الحددب

حسددن صددحيح وقددد ذ ددب باددا

مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ال بدروو باإلقاداء باسدا و دو قدول

باا أ ل مكة من أ ل ال قه والالم قال وأكطر أ ل الالم طكر وو اإلقااء بين السجدتين
باب ما طقول بين السجدتين

[  ] 284حدانا سلمة بن شبيب حدانا ز د بن ح اب عن امدل أبدي الادالء عدن حبيدب بدن أبدي اابدج
عن سايد بن جبير عن بن ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم او طقول بدين السدجدتين اللهدم ال در
لي وارحمني واجبرني وا دني وارزقني
[  ] 285حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل الحل دواني حدددانا ب ددد بددن دداروو عددن ز ددد بددن ح دداب عددن

كامددل أبددي الاددالء نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب و كددذا روب عددن علددي و دده طقددول الشددافاي

وأحمددد ومسددحاو ب ددروو ددذا جددائ ا ف ددي المكتو ددة والتطددوع وروب باض ددهم ددذا الحدددب

ع ددن امددل أب ددي

الاالء مرسال
باب ما جاء في االعتماد في السجود
[  ] 286حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن بددن عجددالو عددن سددمي عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة قددال

اشددتكي باددا أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مشددقة السددجود
علدديهم إذا ت رج دوا فقددال اسددتاينوا بالر ددب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده مددن حدددب

صددالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إال مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

عجالو وقد روب ذا الحدب

اللي د

أبددي

عددن بددن

ساياو بن عيينة ولير واحد عن سمي عن الناماو بن أبدي عيداح عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا و او رواطة ؤالء أصح من رواطة اللي

باب ما جاء يف النهو

من السجود

[  ] 287حدانا علي بن حجر أخبرنا شيم عن خالدد الحدذاء عدن أبدي قالبدة عدن مالد بدن الحدو رث
الليطي أنده رأب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طصدلي فكداو إذا داو فدي وتدر مدن صدالته لدم بدنها حتدى
طستوي جالسا قال أبو عيسى حدب

مال بن الحو رث حددب

حسدن صدحيح والامدل عليده عندد بادا

أ ل الالم و ه طقول إسحاو و اا أصحابنا ومال طكنى أبا سليماو

باب منه أطضا
[  ] 288حددانا طحيددى بددن موسدى حدددانا أبددو مااو ددة حددانا خالددد بددن إليدداح عدن صددالح مددولى التوأمددة
عدن أبددي ر درة قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم بددنها فددي الصددالة علددى صدددور قدميدده قددال أبددو
عيسددى حدددب

أبددي ر درة عليدده الامددل عنددد أ ددل الالددم طختدداروو أو بددنها الرجددل فددي الصددالة علددى

صد ور قدميه وخالد بن إلياح و ضدعيف عندد أ دل الحددب

قدال و قدال خالدد بدن إطداح أطضدا وصدالح

مولى التوأمة و صالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهاو و و مدني

باب ما جاء في التشهد
[  ] 289حدددانا طاقددوب بددن إب دراييم الدددورقي حدددانا عبيددد هللا ا شددجاي عددن سدداياو الطددوري عددن أبددي
إسددحاو عددن ا سددود بددن ب ددد عددن عبددد هللا بددن مسدداود قددال علمنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا

قا دددنا ف ددي ال ددر اتين أو نق ددول التحي ددات هلل والص ددلوات والطي ددات الس ددالم عليد د أبه ددا النب ددي ورحم ددة هللا
و ر اته السالم علينا وعلى ع اد هللا الصالحين أشدهد أو ال إلده إال هللا وأشدهد أو محمددا عبدده ورسدوله
قال وفدي ال داب عدن بدن عمدر وجدابر وأبدي موسدى وعائشدة قدال أبدو عيسدى حددب
عندده مددن ليددر وجدده و ددو أصددح حدددب

بدن مسداود قدد روي

روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي التشددهد والامددل عليدده

عند أكطر أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ومن باد م من التاباين و دو قدول سداياو

الطوري وابن الم اره وأحمد ومسحاو حدانا أحمد بدن محمدد بدن موسدى أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره عدن

مامدر عدن خصدديف قدال أربدج النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم فدي المنددام فقلدج طدا رسددول هللا أو النداح قددد

اختل وا في التشهد فقال علي بتشهد بن مساود
باب منه أطضا
[  ] 290حددانا قتي دة حددانا الليد

عدن أبدي ال يدر عددن سدايد بدن جبيدر وطداوح عدن بدن ع داح قددال

كدداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طالمنددا التشددهد مددا طالمنددا القدراو فكدداو طقددول التحيددات الم ار ددات

الصلوات الطي ات هلل سالم علي أبها النبي ورحمة هللا و ر اتده سدالم عليندا وعلدى ع داد هللا الصدالحين
اشددهد أو ال إلدده إال هللا وأشددهد أو محمدددا رسددول هللا قددال أبددو عيسددى حدددب

لر ددب صددحيح وقددد روب عبددد الددرحمن بددن حميددد الرواسددي ددذا الحدددب

الليد

بدن سداد وروب أطمدن بدن نابدل المكدي دذا الحددب

وذ ب الشافاي إلى حدب

بددن ع دداح حدددب

حسددن

عددن أبددي ال يددر نحددو حدددب

عدن أبدي ال يدر عدن جدابر و دو ليدر مح ددوم

بن ع اح في التشهد

باب ما جاء أنه طخ ي التشهد
[  ] 291حدانا أبو سدايد ا شدج حددانا بدونل بدن بكيدر عدن محمدد بدن إسدحاو عدن عبدد الدرحمن بدن

ا سدود عددن أبيده عددن عبدد هللا بددن مسدداود قدال مددن السدنة أو طخ ددي التشددهد قدال أبددو عيسدى حدددب

مساود حدب

حسن لر ب والامل عليه عند أ ل الالم

بددن

باب ما جاء يف الجلوح في التشهد
[  ] 292حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عبددد هللا بددن إدر ددل حدددانا عاصددم بددن ليددب الجرمددي عددن أبيدده عددن

وائل بن حجر قدال قددمج المدبندة قلدج ن درو إلدى صدالة رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فلمدا جلدل

طاندي للتشددهد افتددرح رجلده اليسددرب ووضددع بددده اليسدرب طانددي علددى فخددذه اليسدرب ونصددب رجلدده اليمنددى
قدال أبددو عيسدى ددذا حدددب

حسدن صددحيح والامددل عليده عنددد أكطددر أ دل الالددم و ددو قدول سدداياو الطددوري

وأ ل الكوفة وابن الم اره
باب منه أطضا
[  ] 293حدانا بندار محمد بن بشار حدانا أبو عامر الاقدي حدانا فلديح بدن سدليماو المددني حدداني
ع اح بن سدهل السداعدي قدال اجتمدع أبدو حميدد وأبدو أسديد وسدهل بدن سداد ومحمدد بدن مسدلمة فدذ روا

صددالة رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال أبددو حميددد أنددا أعلمكددم بصددالة رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وس ددلم أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم جل ددل طان ددي للتش ددهد ف ددافترح رجل دده اليس ددرب وأقب ددل بص دددر

اليمنددى علددى قبلتدده ووضددع دده اليمنددى علددى ر بتدده اليمنددى و دده اليسددرب علددى ر بتدده اليسددرب وأشددار
ب ص اه طاني الس ابة قال أبو عيسى و ذا حددب

حسدن صدحيح و ده طقدول بادا أ دل الالدم و دو قدول

الشافاي وأحمد ومسحاو قالوا طقاد في التشهد ا خر على ور ه واحتجوا بحدب

في التشهد ا ول على رجله اليسرب و نصب اليمنى

أبي حميدد وقدالوا طقادد

باب ما جاء في اإلشارة في التشهد
[  ] 294حدانا محمود بدن لديالو و حيدى بدن موسدى وليدر واحدد قدالوا حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر

عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن عمددر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا جلددل فددي

الصددالة وضددع بددده اليمنددى علددى ر بتدده ورفددع أص د اه التددي تلددي اإلبهددام اليمنددى بدددعو بهددا و ددده اليسددرب

علددى ر بتدده باسددطها عليدده قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن ال يددر ونميددر الخ اعددي وأبددي ر درة وأبددي

حميد ووائل بن حجدر قدال أبدو عيسدى حددب

بدن عمدر حددب

حسدن لر دب ال نارفده مدن حددب

عبيدد

هللا بن عمر إال من ذا الوجه والامدل عليده عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده

وسلم والتاباين طختاروو اإلشارة في التشهد و و قول أصحابنا
باب ما جاء في التسليم في الصالة

[  ] 295حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي حدانا ساياو عن أبي إسدحاو عدن أبدي

ا حددو

عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده دداو طسددلم عددن طميندده وعددن طسدداره السددالم

عليكم ورحمة هللا السالم عليكم ورحمة هللا قال وفي ال اب عن سداد بدن أبدي وقدا

وابدن عمدر وجدابر

بددن سددمرة والب دراء وأبددي سدداي د وعمددار ووائددل بددن حجددر وعدددي بددن عمي درة وجددابر بددن عبددد هللا قددال أبددو
عيسى حددب

بدن مسداود حددب

حسدن صدحيح والامدل عليده عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي

صلى هللا عليه وسلم ومن باد م و و قول ساياو الطوري وابن الم اره وأحمد ومسحاو
باب منه أطضا

[  ] 296حدانا محمد بن طحيى النيسابوري حدانا عمرو بن أبي سلمة أبو ح دص التنيسدي عدن ز يدر
بن محمد عن شام بن عدروة عدن أبيده عدن عائشدة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم داو طسدلم فدي
الصالة تسليمة واحدة تلقاء وجهه طميل إلى الشق ا طمن شي ا قال وفدي ال داب عدن سدهل بدن سداد قدال

أبو عيسى وحدب

عائشة ال نارفه مرفوعا إال من ذا الوجه قال محمدد بدن إسدماعيل ز يدر بدن محمدد

أ ل الشام بدرووو عنده مندا يدر ورواطدة أ دل الادراو عنده أشد ه وأصدح قدال محمدد وقدال أحمدد بدن حنبدل
كاو ز ير بن محمد الذي او وقع عند م ليل و ذا الذي بروب عنده بدالاراو انده رجدل اخدر قلبدوا

اسمه قال أبو عيسى وقد قال بده بادا أ دل الالدم فدي التسدليم فدي الصدالة وأصدح الرواطدات عدن النبدي
ص ددلى هللا علي دده وس ددلم تس ددليمتين وعلي دده أكط ددر أ ددل الال ددم م ددن أص ددحاب النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم
والتدداباين ومددن باددد م ورأب قددوم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م تسددليمة واحدددة فددي

المكتو ة قال الشافاي إو شاء سلم تسليمة واحدة ومو شاء سلم تسليمتين

باب ما جاء أو حذب السالم سنة
[  ] 297حددانا علدي بدن حجدر أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره و قدل بدن ز داد عدن ا و ازعدي عدن قدرة بدن

عبد الرحمن عن ال ري عن أبي سلمة عن أبي ر رة قال حذب السالم سدنة قدال علدي بدن حجدر قدال
عبد هللا بن الم اره طاني أو ال طمده مدا قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح و دو الدذي طسدتح ه

أ ل الالم وروب عن إبراييم النخاي أنه قال التكبير ج م والسالم ج م و قل طقال او اتب ا وزاعي
باب ما طقول إذا سلم من الصالة

[  ] 298حددانا أحمدد بددن منيدع حدددانا أبدو مااو ددة عدن عاصددم ا حدول عددن عبدد هللا بددن الحدارث عددن
عائشة قالج او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سلم ال طقاد إال مقددار مدا طقدول اللهدم أندج السدالم

ومن السالم ت ار ج ذا الجالل واإلكرام

[  ] 299حدددانا ندداد بددن السددري حدددانا مددرواو بددن مااو ددة ال د اري وأب دو مااو ددة عددن عاصددم ا حددول
بهددذا اإلسددناد نحددوه وقددال ت ار ددج طددا ذا الجددالل واإلك درام قددال وفددي ال دداب عددن او دداو وابددن عمددر وابددن
ع داح وأبدي سدايد وأبدي ر درة والمغيدرة بدن شدع ة قدال أبدو عيسدى حددب

وقد روب خالد الحذاء ذا الحدب

من حدب

عائشدة حددب

عائشة عن عبد هللا بدن الحدارث حددب

حسدن صدحيح

عاصدم وقدد روي

عدن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده دداو طقددول باددد التسددليم ال إلدده إال هللا وحددده ال شددر لدده لدده الملد

وله الحمد طحيى و ميج و و على دل شديء قددبر اللهدم ال مدانع لمدا أعطيدج وال ماطدي لمدا منادج وال

بن ددع ذا الجددد من د الجددد وروي عندده أندده دداو طقددول س د حاو ر د رب الا د ة عمددا طص د وو وسددالم علددى
المرسلين والحمد هلل رب الاالمين

[  ] 300حدانا أحمدد بدن محمدد بدن موسدى حددانا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا ا و ازعدي حدداني شدداد
أبو عمار حداني أبو أسماء الرحبي قال حداني او داو مدولى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال داو
رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا أراد أو بنصدرب مدن صدالته اسدتغ ر هللا ادالث مدرات ادم قدال اللهدم
أنج السالم ومن السالم ت ار ج طا ذا الجالل واإلكرام قال أبدو عيسدى دذا حددب

عمار اسمه شداد بن عبد هللا

حسدن صدحيح وأبدو

باب ما جاء في االنصراب عن طمينه وعن شماله
[  ] 301حد دانا قتي ددة حدددانا أبدو ا حددو

عددن سدماه بددن حددرب عدن قبيصددة بددن لدب عددن أبيدده قددال

كاو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بؤمنا فينصدرب علدى جانبيده جميادا علدى طمينده وعلدى شدماله وفدي

ال دداب عددن عبددد هللا بددن مسدداود وأنددل وعبددد هللا بددن عمددرو وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى حدددب
حدددب

لددب

حسددن وعليدده الامددل عنددد أ ددل الالددم أندده بنصددرب علددى أي جانبيدده شدداء إو شدداء عددن طميندده ومو

شاء عن طساره وقد صح ا مراو عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم و دروب عدن علدي بدن أبدي طالدب أنده
قال إو انج حاجته عن طمينه أخذ عن طمينه ومو انج حاجته عن طساره أخذ عن طساره

باب ما جاء في وصف الصالة
[  ] 302حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جا ر عن طحيى بن علي بدن طحيدى بدن خدالد بدن
رافع ال رقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أو رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم بينمدا دو جدالل

فددي المسددجد بومددا قددال رفاعددة ونحددن مادده إذا جدداءه رجددل البدددوي فصددلى فدداخف صددالته اددم انصددرب
فسدلم علدى النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم فقددال النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم وعليد فدارجع فصددل ف ند لددم

تصدل فرجدع فصدلى اددم جداء فسدلم عليدده فقدال وعليد فدارجع فصددل ف ند لدم تصددل ف ادل ذلد مدرتين أو
االاددا ددل ذل د طدداتي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فيسددلم علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فيق دول النبددي

صلى هللا عليه وسلم وعلي فارجع فصل ف ن لم تصل فخاب الناح و بر علديهم أو طكدوو مدن أخدف

صالته لم طصل فقال الرجل في اخر ذل فارني وعلمندي ف نمدا أندا بشدر أصديب وأخطدي فقدال أجدل إذا
قمدج إلدى الصددالة فتوضدا مددا أمدره هللا اددم تشدهد وأقدم فد و داو ماد قدراو فدداق أر ومال فاحمدد هللا و بدره
و لله ام ار دع فداطم ن راكادا ادم اعتددل قائمدا ادم اسدجد فاعتددل سداجدا ادم اجلدل فداطم ن جالسدا ادم قدم

فد ذا فالددج ذلد فقددد تمدج صددالت ومو انتقصدج مندده شدي ا انتقصددج مدن صددالت قدال و دداو دذا أ ددوو

علدديهم مددن ا ول أندده مددن انددتقص مددن ذل د شددي ا انددتقص مددن صددالته ولددم تددذ ب لهددا قددال وفددي ال دداب
عددن أبددي ر درة وعمددار بددن طاسددر قددال أبددو عيسددى حدددب

رفاعة ذا الحدب

من لير وجه

رفاعددة بددن ارفددع حدددب

حسددن وقددد روي عددن

[  ] 303حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد القطاو حدانا عبيدد هللا بدن عمدر أخبرندي سدايد

بدن أبددي سددايد عددن أبيدده عدن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم دخددل المسددجد فدددخل رجددل
فصلى ام جاء فسلم على النبي صلى هللا عليه وسلم فرد عليه السالم فقال ارجع فصدل ف ند لدم تصدل
فرجددع الرجددل فصددلى مددا دداو صددلى اددم جدداء إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فسددلم عليدده فددرد عليدده
السالم فقال له رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم ارجدع فصدل ف ند لدم تصدل حتدى فادل ذلد ادالث مدرار

فقال له الرجل والذي باط بالحق ما أحسن لير دذا فالمندي فقدال إذا قمدج إلدى الصدالة فكبدر ادم اقد أر

بما تيسر ما من القراو ام ار ع حتى تطم ن راكاا ام ارفع حتى تاتددل قائمدا ادم اسدجد حتدى تطمد ن
سدداجدا اددم ارفددع حتددى تطم د ن جالسددا وافاددل ذل د فددي صددالت

صحيح قال وقد روب بن نمير ذا الحددب

لهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن سدايد المقبدري عدن أبدي ر درة

ولددم بددذ ر فيدده عددن أبيدده عددن أبددي ر درة ورواطددة طحيددى بددن سددايد عددن عبيددد هللا بددن عمددر أصددح وسددايد

المقبري قد سمع من أبي ر رة وروب عن أبيه عن أبي ر رة وأبدو سدايد المقبدري اسدمه يسداو وسدايد
المقبري طكنى أبا ساد و يساو عبد او مكات ا ل اضهم

باب منه
[  ] 304حدددانا محمددد بددن بشددار ومحمددد بددن المطنددى قدداال حدددانا طحيددى بددن سددايد القطدداو حدددانا عبددد
الحميددد بددن جا ددر حدددانا محمددد بددن عمددرو بددن عطدداء عددن أبددي حميددد السدداعدي قددال سددماته و ددو فددي
عش درة مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أحددد م أبددو قتددادة بددن ر اددي طقددول أنددا أعلمكددم بصددالة

رسددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددالوا م ددا ن ددج أق دددمنا لدده ص ددح ة وال أكطرن ددا ل دده إتيان ددا ق ددال بل ددى ق ددالوا
فدداعر

فقددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا قددام إلددى الصددالة اعتدددل قائمددا ورفددع بدطدده حتددى

طحدداذي بهمددا منكبيدده ف د ذا أراد أو بر ددع رفددع بدطدده حتددى طحدداذي بهمددا منكبيدده اددم قددال هللا أكبددر ور ددع اددم

اعتدددل فلددم طصددوب أرسدده ولددم طقنددع ووضددع بدطدده علددى ر بتيدده اددم قددال سددمع هللا لمددن حمددده ورفددع بدطدده

واعتدددل حتددى برجددع ددل ع ددم فددي موضدداه ماتدددال اددم أ ددوب إلددى ا ر

سدداجدا اددم قددال هللا أكبددر اددم

جافى عضدطه عن أبطيده وفدتح أصدابع رجليده ادم اندى رجلده اليسدرب وقادد عليهدا ادم اعتددل حتدى برجدع

كل ع م في موضاه ماتدال ادم أ دوب سداجدا ادم قدال هللا أكبدر ادم اندى رجلده وقادد واعتددل حتدى برجدع

كل ع م في موضاه ام نها ام صنع فدي الر ادة الطانيدة مطدل ذلد حتدى إذا قدام مدن السدجدتين بدر
ورفع بدطه حتى طحداذي بهمدا منكبيده مدا صدنع حدين افتدتح الصدالة ادم صدنع دذل حتدى اندج الر ادة

التي تنقضي فيها صالته أخر رجله اليسرب وقاد على شقه متور ا ام سلم قال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح قال ومانى قوله ورفع بدطه إذا قام من السجدتين طاني قام من الر اتين

[  ] 305حدانا محمد بن بشار والحسن بن علي الخالل الحلواني وسلمة بن شدبيب وليدر واحدد قدالوا
حدانا أبو عاصم النبيل حدانا عبد الحميد بن جا ر حدانا محمدد بدن عمدرو بدن عطداء قدال سدماج أبدا

حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم منهم أبو قتادة بدن ر ادي فدذ ر نحدو
حدب

طحيى بن سايد بماناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جا در دذا الحدرب قدالوا صددقج

كددذا صددلى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى زاد أبددو عاصددم الضددحاه بددن مخلددد فددي ددذا

الحدب

عن عبد الحميد بن جا ر ذا الحرب قالوا صدقج كذا صلى النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في القراءة في صالة الص ح
[  ] 306حددانا نداد حددانا و يدع عدن مسددار وسداياو عدن ز داد بدن عالقددة عدن عمده قط دة بدن مالد
قال سماج رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم طقد أر فدي ال جدر ل والنخدل باسدقات و فدي الر ادة ا ولدى قدال
وفددي ال دداب عددن عمددر بددن حر د
عيسى حدب

قط ة بدن مالد حددب

وجددابر بددن سددمرة وعبددد هللا بددن السددائب وأبددي بددرزة وأم سددلمة قددال أبددو
حسدن صدحيح وروي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قد أر فدي

الصد ح بالواقاددة وروب عندده أندده دداو طق د أر فددي ال جددر مددن سددتين اطددة إلددى مائددة وروي عندده أندده ق د أر ل إذا
الشمل ورت و وروي عن عمر أنه تب إلى أبي موسى أو اق أر في الص ح بطدوال الم صدل قدال أبدو

عيسى وعلى ذا الامل عند أ ل الالم و ه قال ساياو الطوري وابن الم اره والشافاي
باب ما جاء في القراءة في ال هر والاصر

[  ] 307حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا حمدداد بددن سددلمة عددن سددماه بددن حددرب
عددن جددابر بددن سددمرة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طق د أر فددي ال هددر والاصددر بالسددماء ذات
البددروق والسددماء والطددارو وشددبههما قددال وفددي ال دداب عددن خ دداب وأبددي سددايد وأبددي قتددادة وز ددد بددن اابددج
والب دراء بددن عددازب قددال أبددو عيسددى حدددب

جددابر بددن سددمرة حدددب

حسددن صددحيح وقددد روب عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم أنه ق أر في ال هدر قددر تن دل السدجدة وروي عنده أنده داو طقد أر فدي الر ادة ا ولدى

مددن ال هددر قدددر االاددين اطددة وفددي الر اددة الطانيددة خمددل عش درة اطددة وروي عددن عمددر أندده تددب إلددى أبددي

موسى أو اق أر في ال هر باوساط الم صدل ورأب بادا أ دل الالدم أو القدراءة فدي صدالة الاصدر نحدو

القراءة في صالة المغرب طق أر بقصار الم صل وروي عن إبراييم النخاي أنده قدال تاددل صدالة الاصدر

بصدالة المغددرب فددي القدراءة وقددال إبدراييم تضدداعف صدالة ال هددر علددى صددالة الاصددر فددي القدراءة أر ددع
مرار
باب ما جاء في القراءة في المغرب
[  ] 308حدددانا ندداد حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن محمددد بددن إسددحاو عددن ال ددري عددن عبيددد هللا بددن
عبدد هللا بدن عت دة عددن بدن ع داح عددن أمده أم ال ضدل قالددج خدرق إليندا رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم
و و عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فق أر بالمرسالت قالج فمدا صدال ا بادد حتدى لقدي هللا قدال

وفي ال اب عن جبير بن مطام وابن عمر وأبي أبوب وز د بن اابج قدال أبدو عيسدى حددب
حدددب

أم ال ضدل

حسددن صددحيح وقددد روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده ق د أر فددي المغددرب بددا عراب فددي

الدر اتين لتيهمددا وروي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أنده قد أر فددي المغددرب بددالطور وروي عددن عمددر

أنه تب إلى بن موسى أو اق أر في المغرب بقصدار الم صدل وروي عدن أبدي بكدر الصددبق أنده قد أر فدي

المغدرب بقصددار الم صددل قددال وعلددى دذا الامددل عنددد أ ددل الالددم و ده طقددول بددن الم دداره وأحمددد ومسددحاو

وق ددال الش ددافاي وذ ددر ع ددن مالد د أن دده د دره أو طقد د أر ف ددي ص ددالة المغ ددرب بالس ددور الطد دوال نح ددو الط ددور
والمرسالت قال الشافاي ال أكره ذل بل استحب أو طق أر بهذه السور في صالة المغرب
باب ما جاء في القراءة في صالة الاشاء
[  ] 309حدانا عبدة بن عبد هللا الخ اعي ال صدري حددانا ز دد بدن الح داب حددانا حسدين بدن واقدد عدن
عبدد هللا بددن بر دددة عددن أبيدده قدال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم طقد أر فددي الاشدداء ارخدرة بالشددمل
وضحا ا ونحو ا مدن السدور قدال وفدي ال داب عدن البدراء بدن عدازب وأندل قدال أبدو عيسدى حددب
حدب

بر ددة

حسن وقد روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه ق أر في الاشداء ارخدرة بدالتين وال تدوو وروي

عن عطماو بن ع او أنه او طق أر في الاشاء بسور من أوساط الم صل نحدو سدورة المندافقين وأشد ا ها

وروي عن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين أنهدم قدرهوا بداكطر مدن دذا وأقدل فكداو ا مدر

عند م واسع في ذا وأحسن شديء فدي ذلد مدا روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قد أر بالشدمل

وضحا ا والتين وال توو

[  ] 310حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن طحيى بن سايد ا نصاري عن عددي بدن اابدج عدن البدراء

بددن عددازب أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ق د أر فددي الاشدداء ارخ درة بددالتين وال تددوو قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في القراءة خلف اإلمام
[  ] 311حدددانا ندداد حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن محمددد بددن إسددحاو عددن مكحددول عددن محمددود بددن
الر يدع عدن ع دادة بددن الصدامج قدال صدلى رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الصد ح فطقلدج عليده القدراءة
فلمدا انصددرب قددال إنددي أ اركددم تقدرهو وراء امددامكم قددال قلنددا طددا رسدول هللا أي وهللا قددال فددال ت الدوا إال بددام

القراو ف نه ال صالة لمن لم طق أر بها قال وفي ال اب عن أبي ر درة وعائشدة وأندل وأبدي قتدادة وعبدد هللا
بن عمرو قال أبو عيسى حدب

ع ادة حدب

حسن وروب ذا الحددب

ال دري عدن محمدود بدن الر يدع

عن ع ادة بن الصامج عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال صدالة لمدن لدم طقد أر ب اتحدة الكتداب قدال

و ذا أصح والامل على ذا الحددب

فدي القدراءة خلدف اإلمدام عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي

صلى هللا عليه وسلم والتداباين و دو قدول مالد بدن أندل وابدن الم داره والشدافاي وأحمدد ومسدحاو بدروو

القراءة خلف اإلمام
باب ما جاء في تره القراءة خلف اإلمام إذا جهر اإلمام بالقراءة
[  ] 312حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال بن أنل عن بدن شدهاب عدن بدن أكيمدة الليطدي عدن
أبي ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انصرب من صالة جهر فيهدا بدالقراءة فقدال دل قد أر مادي
أحددد مددنكم أن ددا فقددال رجددل ناددم طددا رسددول هللا قددال أنددي أقددول مددالي أنددازع الق دراو قددال فددانتهى الندداح ع دن
القد دراءة مد ددع رس ددول هللا صد ددلى هللا علي دده وسدددلم فيمدددا جه ددر فيددده رس ددول هللا صد ددلى هللا علي دده وسد ددلم مد ددن

الصلوات بالقراءة حين سماوا ذل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وفدي ال داب عدن بدن مسداود
وعم دراو بددن حصددين وجددابر بددن عبددد هللا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وابددن أكيمددة الليطددي اسددمه

عمارة و قال عمرو بن أكيمدة وروب بادا أصدحاب ال دري دذا الحددب

وذ دروا دذا الحدرب قدال قدال

ال ري فانتهى الناح عن القراءة حدين سدماوا ذلد مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ولديل فدي دذا
الحدب

ما بدخل على من رأب القدراءة خلدف اإلمدام و أبدا ر درة دو الدذي روب عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم ذا الحدب

وروب أبدو ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال مدن صدلى صدالة لدم

طقد أر فيهددا بددام الق دراو فهددي خددداق فهددي خددداق ليددر تمددام فقددال لدده حامددل الحدددب

إنددي أكددوو أحيانددا وراء

اإلمام قال اق أر بها في ن س وروب أبو عطماو النهدي عن أبي ر رة قال أمرندي النبدي صدلى هللا عليده
وسلم أو أندادي أو ال صدالة إال بقدراءة فاتحدة الكتداب واختدار أكطدر أصدحاب الحددب

أو ال طقد أر الرجدل

إذا جهر اإلمام بالقراءة وقالوا بتت ع سكتات اإلمام وقد اختلدف أ دل الالدم فدي القدراءة خلدف اإلمدام فدرأب

أكطر أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم والتاباين ومدن بادد م القدراءة خلدف اإلمدام و ده

طقول مال بن أنل وعبد هللا بن الم اره والشافاي وأحمد ومسدحاو وروي عدن عبدد هللا بدن الم داره أنده
قال أنا اق أر خلف اإلمام والناح طقرهوو إال قوما من الكوفيين وأرب أو من لم طقد أر صدالته جدائ ة وشددد

قوم من أ ل الالم في تره قدراءة فاتحدة الكتداب ومو داو خلدف اإلمدام فقدالوا ال تجد

صدالة إال بقدراءة

فاتحة الكتاب وحده او أو خلدف اإلمدام وذ بدوا إلدى مدا روب ع دادة بدن الصدامج عدن النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم وق د أر ع ددادة بددن الصددامج باددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم خلددف اإلمددام وتدداول قددول النبددي

صلى هللا علي ه وسلم ال صالة إال بقراءة فاتحة الكتاب و ه طقول الشدافاي ومسدحاو ولير مدا وامدا أحمدد
بددن حنبددل فقددال مانددى قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ال صددالة لمددن لددم طق د أر ب اتحددة الكتدداب إذا دداو
وحددده واحددتج بحدددب

جددابر بددن عبددد هللا قددال مددن صددلى ر اددة لددم طقد أر فيهددا بددام القدراو فلددم طصددل إال أو

طكدوو وراء اإلمددام قددال أحمددد بددن حنبددل فهددذا رجددل مدن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم تدداول قددول

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ال صددالة لمددن لددم طقد أر ب اتحددة الكتدداب أو ددذا إذا دداو وحددده واختددار أحمددد
مع ذا القراءة خلف اإلمام ومو ال بتره الرجل فاتحة الكتاب ومو او خلف اإلمام
[  ] 313حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مالد عدن أبدي نعديم و دب بدن يسداو

أنده سدمع جدابر بددن عبدد هللا طقدول مددن صدلى ر ادة لدم طقد أر فيهدا بدام القدراو فلدم طصدل إال أو طكددوو وراء
اإلمام قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ما طقول عند دخول المسجد

[  ] 314حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن إبراييم عن لي

عدن عبدد هللا بدن الحسدن عدن أمده

فاطمددة بنددج الحسددين عددن جدددتها فاطمددة الكبددرب قالددج دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا دخددل
المسددجد صددلى علددى محمددد وسددلم وقددال رب ال ددر لددي ذنددو ي وافددتح لددي أبدواب رحمتد ومذا خددرق صددلى
على محمد وسلم وقال رب ال ر لي ذنو ي وافتح لي أبواب فضل
[  ] 315وقال علي بدن حجدر قدال إسدماعيل بدن إبدراييم فلقيدج عبدد هللا بدن الحسدن بمكدة فسدالته عدن
ذا الحدب

فحدداني بده قدال داو إذا دخدل قدال رب افدتح لدي بداب رحمتد ومذا خدرق قدال رب افدتح لدي

بداب فضدل قدال أبدو عيسددى وفدي ال داب عدن أبددي حميدد وأبدي أسديد وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى حدددب
فاطمددة حدددب

حسددن ولدديل إسددناده بمتصددل وفاطمددة بنددج الحسددن لددم تدددره فاطمددة الكبددرب إنمددا عاشددج

فاطمة باد النبي صلى هللا عليه وسلم اشه ار
باب ما جاء إذا دخل أحد م المسجد فلير ع ر اتين
[  ] 316حدانا قتي ة بن سايد حدانا مال بن أنل عن عدامر بدن عبدد هللا بدن ال يدر عدن عمدرو بدن
سددليم ال رقددي عددن أبددي قتددادة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا جدداء أحددد م المسددجد فلير ددع
ر اتين قبل أو طجلل قال وفي ال اب عن جابر وأبي أمامة وأبي ر رة وأبدي ذر و ادب بدن مالد قدال

أبددو عيسددى وحدددب

أبددي قتددادة حدددب

حسددن صددحيح وقددد روب ددذا الحدددب

محمددد بددن عجددالو وليددر

واحددد عددن عددامر بددن عبددد هللا بددن ال يددر نحددو رواطددة مال د بددن أنددل وروب سددهيل بددن أبددي صددالح ددذا
الحدب

عن عامر بن عبد هللا بن ال ير عن عمرو بن سليم ال رقي عن جدابر بدن عبدد هللا عدن النبدي

صلى هللا عليده وسدل م و دذا حددب

ليدر مح دوم والصدحيح حددب

أبدي قتدادة والامدل علدى دذا الحددب

عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أو ال طجلل حتى طصلي ر اتدين إال أو طكدوو لده عدذر
قدال علدي بددن المددبني وحدددب

سدهيل بدن أبددي صدالح خطددا أخبرندي بدذل إسددحاو بدن إبدراييم عدن علددي

بن المدبني
باب ما جاء أو ا ر

لها مسجد إال المقبرة والحمام

[  ] 317حدددانا بددن أبددي عمددر وأبددو عمددار الحسددين بددن حر د

المددروزي قدداال حدددانا عبددد الا د بددن

محمد عن عمرو بن طحيدى عدن أبيده عدن أبدي سدايد الخددري قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

ا ر

لها مسجد إال المقبرة والحمام قال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن علدي وعبدد هللا بدن عمدرو وأبدي

ر رة وجابر وابدن ع داح وحذط دة وأندل وأبدي أمامدة وأبدي ذر قدالوا أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
جالددج لددي ا ر

مسددجدا وطهددو ار قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي سددايد قددد روي عددن عبددد الا د بددن

محمددد روابتددين مددنهم مددن ذ دره عددن أبددي سددايد ومددنهم مددن لددم بددذ ره و ددذا حدددب

فيدده اضددطراب روب

سدداياو الطددوري عددن عمددرو بددن طحيددى عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مرسددل ورواه حمدداد بددن
سدلمة عدن عمددرو بدن طحيددى عدن أبيده عددن أبدي سددايد عدن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم ورواه محمدد بددن
إسحاو عن عمرو بن طحيى عن أبيه قال و او عامة روابته عن أبي سايد عن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم ولم بذ ر فيه عن أبي سايد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و داو رواطدة الطدوري عدن عمدرو بدن
طحيى عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أابج وأصح مرسال
باب ما جاء في فضل بنياو المسجد

[  ] 318حددانا بنددار حددانا أبدو بكدر الحن دي حددانا عبددد الحميدد بدن جا در عدن أبيده عدن محمدود بددن
لبيد عن عطماو بن ع او قال سماج النبي صلى هللا عليده وسدلم طقدول مدن بندى هلل مسدجدا بندى هللا لده
مطلدده فددي الجنددة قددال وفددي ال دداب عددن أبددي بكددر وعمددر وعلددي وعبددد هللا بددن عمددرو وأنددل وابددن ع دداح

وعائشة وأم حبي ة وأبي ذر وعمرو بن ع سة وواالة بن ا سقع وأبي ر درة وجدابر بدن عبدد هللا قدال أبدو
عيسددى حدددب

عطمدداو حدددب

حسددن صددحيح ومحمددود بددن لبيددد قددد أدره النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

ومحمود بن الر يع قد رأب النبي صلى هللا عليه وسلم و ما لالماو صغيراو مدنياو

[  ] 319وقد روي عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال مدن بندى هلل مسدجدا صدغي ار داو أو بيد ار

بنى هللا له بيتا في الجنة حدانا بذل قتي ة حدانا ندوي بدن نديل عدن عبدد الدرحمن مدولى نديل عدن ز داد

النميري عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا
باب ما جاء في رايية أو بتخذ على القبر مسجدا

[  ] 320حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد ال دوارث بددن سددايد عددن محمددد بددن جحددادة عددن أبددي صددالح عددن بددن

ع داح قدال لادن رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم ازئدرات القبدور والمتخددذبن عليهدا المسداجد والسدرق قددال
وفي ال اب عن أبي ر رة وعائشة قال أبو عيسى حدب

بدن ع داح حددب

حسدن وأبدو صدالح دذا دو

مولى أم اني بنج أبي طالب واسمه باذاو و قال باذام أطضا
باب ما جاء في النوم في المسجد
[  ] 321حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن ال ددري عددن سددالم عددن بددن
عمر قال نا ننام على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدي المسدجد ونحدن شد اب قدال أبدو عيسدى

حدددب

بددن عمددر حدددب

حسددن صددحيح وقددد رخددص قددوم مددن أ ددل الالددم فددي النددوم فددي المسددجد قددال بددن

ع اح ال بتخذه مبيتا وال مقيال وقوم من أ ل الالم ذ بوا إلى قول بن ع اح
باب ما جاء في رايية البيع والشراء وانشاد الضالة والشار في المسجد
[  ] 322حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن بددن عجددالو عددن عمددرو بددن شددايب عددن أبيدده عددن جددده عددن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه نهى عن تناشد ا شداار فدي المسدجد وعدن البيدع واالشدتراء فيده وأو
بتحلق الناح بدوم الجمادة قبدل الصدالة قدال وفدي ال داب عدن بر ددة وجدابر وأندل قدال أبدو عيسدى حددب
عبد هللا بن عمرو بن الاا
الاا

حدب

حسن وعمرو بن شايب و بن محمد بن عبدد هللا بدن عمدرو بدن

قال محمد بن إسماعيل رأبج أحمد ومسدحاو وذ در لير مدا طحتجدوو بحددب

عمدرو بدن شدايب

قال محمد وقد سمع شايب بن محمد من جده عبد هللا بن عمرو قال أبو عيسى ومدن تكلدم فدي حددب

عمرو بن شايب إنما ضا ه نه طحدث عن صحي ة جده دانهم أروا أنده لدم طسدمع دذه ا حادبد
جده قال علي بن عبد هللا وذ ر عن طحيى بن سايد أنه قال حدب

مدن

عمرو بن شدايب عنددنا وا دي وقدد

كدره قددوم مددن أ ددل الالددم البيددع والشدراء فددي المسددجد و دده طقددول أحمددد ومسددحاو وقددد روي عددن باددا أ ددل
الالم من التاباين رخصة في البيدع والشدراء فدي المسدجد وقدد روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي
لير حدب

رخصة في إنشاد الشار في المسجد

باب ما جاء في المسجد الذي أسل على التقوب

[  ] 323حدددانا قتي ددة حدددانا حدداتم بددن إسددماعيل عددن أندديل بددن أبددي طحيددى عددن أبيدده عددن أبددي سددايد

الخدري قال امترب رجل من بني خدرة ورجدل مدن بندي عمدرو بدن عدوب فدي المسدجد الدذي اسدل علدى
التقددوب فقددال الخدددري ددو مسددجد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وقددال ارخددر ددو مسددجد ن دداء فاتيددا

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ذل د فقددال ددو ددذا طانددي مسددجده وفددي ذل د خيددر طيددر قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح قال حدانا أبو بكدر عدن علدي بدن عبدد هللا قدال سدالج طحيدى بدن سدايد

عن محمد بن أبي طحيى ا سلمي فقال لم طكن به باح وأخوه أنيل بن أبي طحيى اابج منه

باب ما جاء في الصالة في مسجد ن اء
[  ] 324حدانا محمد بن الاالء أبو ر ب وسداياو بدن و يدع قداال حددانا أبدو أسدامة عدن عبدد الحميدد

بددن جا ددر قددال حدددانا أبددو ا بددرد مددولى بنددي خطمددة أندده سددمع أسدديد بددن رهيددر ا نصدداري و دداو مددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طحدددث عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الصددالة فددي مسددجد
ن اء امرة قال وفدي ال داب عدن سدهل بدن حنيدف قدال أبدو عيسدى حددب

ناددرب سدديد بددن رهيددر شددي ا طصددح ليددر ددذا الحدددب

أسديد حددب

وال نارفدده إال مددن حدددب

حسدن لر دب وال

أبددي أسددامة عددن عبددد

الحميد بن جا ر وأبو ا برد اسمه ز اد مدبني
باب ما جاء في أي المساجد أفضل
[  ] 325حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال ي وحدانا قتي ة عن مال عدن ز دد بدن ر داي وعبيدد
هللا بن أبي عبد هللا ا لر عن أبدي عبدد هللا ا لدر عدن أبدي ر درة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
قددال صددالة فددي مسددجدي ددذا خيددر مددن ألددف صددالة فيمددا س دواه إال المسددجد الح درام قددال أبددو عيسددى ولددم
بذ ر قتي ة في حدبطه عن عبيد هللا إنما ذ ر عن ز د بن ر اي عن أبي عبدد هللا ا لدر عدن أبدي ر درة

قدال أبدو عيسددى دذا حدددب

حسدن صددحيح وأبدو عبدد هللا ا لددر اسدمه سددلماو وقدد روي عددن أبدي ر درة

من لير وجه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال وفي ال اب عن علي وميمونة وأبي سدايد وجبيدر بدن
مطام وابن عمر وعبد هللا بن ال ير وأبي ذر
[  ] 326حدانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن عبدد الملد بدن عميدر عدن ق عدة عدن أبدي

سددايد الخدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تشددد الرحددال إال إلددى االاددة مسدداجد مسددجد
الحرام ومسجدي ذا ومسجد ا قصى قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في المشي إلى المسجد
[  ] 327حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشدوارب حددانا ب دد بدن زر دع حددانا مامدر عدن ال دري
عدن أبدي سددلمة عدن أبدي ر درة قدال قددال رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم إذا أنيمدج الصددالة فدال تاتو ددا

وأنتم تساوو ولكن ائتو ا وأنتم تمشوو وعلديكم السدكينة فمدا أدر دتم فصدلوا ومدا فداتكم فداتموا وفدي ال داب

عن أبي قتادة وأبي بن اب وأبي سايد وز د بن اابج وجابر وأندل قدال أبدو عيسدى اختلدف أ دل الالدم
في المشي إلى المسجد فمنهم مدن رأب اإلسدراع إذا خداب فدوت التكبيدرة ا ولدى حتدى ذ در عدن باضدهم
أنه او بهرول إلى الصالة ومنهم من ره اإلسراع واختار أو طمشي علدى تدؤدة ووقدار و ده طقدول أحمدد

ومسحاو وقاال الامل علدى حددب

أبدي ر درة وقدال إسدحاو إو خداب فدوت التكبيدرة ا ولدى فدال بداح أو

طسرع في المشي
[  ] 328حددانا الحسدن بدن علددي الخدالل حددانا عبدد الددرزاو أخبرندا مامدر عدن ال ددري عدن سدايد بددن

المسيب عن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو حددب

أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة بمانداه

كددذا قددال عبددد الددرزاو عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددذا
أصح من حدب

ب د بن زر ع

[  ] 329حددانا بددن أبددي عمدر حدددانا سدداياو عدن ال ددري عددن سدايد بددن المسدديب عدن أبددي ر درة عددن
النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب ما جاء في القاود في المسجد وانت ار الصالة من ال ضل
[  ] 330حدانا محمود بن ليالو حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عدن مدام بدن من ده عدن أبدي ر درة

قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال ب د ال أحددد م فددي صددالة مددا دام بنت ر ددا وال ت د ال المالئكددة
تص ددلي عل ددى أح ددد م م ددا دام ف ددي المس ددجد الله ددم ال ددر ل دده الله ددم ارحم دده م ددا ل ددم طح دددث فق ددال رج ددل م ددن

حضددرموت ومددا الحدددث طابددا ر درة قددال فسدداء أو ض دراط قددال وفددي ال دداب عددن علددي وأبددي سددايد وأنددل
وعبد هللا بن مساود وسهل بن ساد قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الصالة على الخمرة
[  ] 331حدانا قتي ة حدانا أبو ا حو

عن سماه بدن حدرب عدن عكرمدة عدن بدن ع داح قدال داو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طصلي علدى الخمدرة قدال وفدي ال داب عدن أم حبي دة وابدن عمدر وأم سدليم
وعائشدة وميمونددة وأم لطددوم بنددج أبددي سدلمة بددن عبددد ا سددد ولددم تسدمع مددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

وأم سددلمة قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح و دده طقددول باددا أ ددل الالددم وقددال

أحمدد ومسددحاو قددد ابددج عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم الصددالة علددى الخمدرة قددال أبددو عيسددى والخمدرة
و حصير قصير
باب ما جاء في الصالة على الحصير
[  ] 332حدانا نصر بن علي حدانا عيسى بن بونل عدن ا عمدل عدن أبدي سداياو عدن جدابر عدن

أبددي سددايد أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى علددى حصددير قددال وفددي ال دداب عددن أنددل والمغيدرة بددن
شددع ة قددال أبددو عيسددى وحدددب

أبددي سددايد حدددب

قوما من أ ل الالم اختاروا الصالة على ا ر

حسددن والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم إال أو
استح ابا وأبو ساياو اسمه طلحة بن نافع

باب ما جاء في الصالة على ال سط
[  ] 333حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن شددع ة عددن أبددي التيدداي الض د اي قددال سددماج أنددل بددن مال د
طقول او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طخالطندا حتدى إو داو طقدول خ لدي صدغير طدا أبدا عميدر مدا
فال النغير قدال ونضدح بسداط لندا فصدلى عليده قدال وفدي ال داب عدن بدن ع داح قدال أبدو عيسدى حددب
أندل حدددب

حسدن صددحيح والامددل علدى ددذا عنددد أكطدر أ ددل الالدم مددن أصددحاب النبدي صددلى هللا عليدده

وسددلم ومددن باددد م لددم بددروا بالصددالة علددى ال سدداط والطن سددة باسددا و دده طقددول أحمددد ومسددحاو واسددم أبددي
التياي ب د بن حميد

باب ما جاء في الصالة في الحيطاو
[  ] 334حدانا محمدود بدن لديالو حددانا أبدو داود حددانا الحسدن بدن أبدي جا در عدن أبدي ال يدر عدن
أبي الط يل عن مااذ بدن جبدل أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو طسدتحب الصدالة فدي الحيطداو قدال
أبو داود طاني ال ساتين قال أبو عيسى حددب

ماداذ حددب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

الحسدن بدن

أبي جا ر والحسن بن أبي جا در قدد ضدا ه طحيدى بدن سدايد وليدره وأبدو ال يدر اسدمه محمدد بدن مسدلم
بن تدرح وأبو الط يل اسمه عامر بن واالة
باب ما جاء في سترة المصلي
[  ] 335حدانا قتي ة و ناد قاال حدانا أبو ا حو

عن سماه بدن حدرب عدن موسدى بدن طلحدة عدن

أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إذا وضدع أحدد م بدين بدطده مطدل مدؤخرة الرحدل فليصدل وال
ب الي من مر وراء ذل قال وفي ال اب عن أبي ر رة وسهل بن أبي حطمة وابدن عمدر وسدبرة بدن مابدد
الجهني وأبي جحي ة وعائشة قال أبو عيسى حدب

أ ل الالم وقالوا سترة اإلمام سترة لمن خل ه

طلحة حدب

حسن صدحيح والامدل علدى دذا عندد

باب ما جاء في رايية المرور بين بدي المصلي
[  ] 336حدانا إسحاو بن موسدى ا نصداري حددانا مادن حددانا مالد بدن أندل عدن أبدي النضدر عدن
بسر بن سايد أو ز د بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهديم طسداله مداذا سدمع مدن رسدول هللا صدلى هللا
عليده وسددلم فددي المدار بددين بدددي المصدلي فقددال أبددو جهدديم قدال رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم لددو طالددم
المددار بددين بدددي المصددلي مدداذا عليدده لكدداو أو طقددف أر اددين خيددر لدده مددن أو طمددر بددين بدطدده قددال أبددو

النضير ال أدري قال أر اين بومدا أو شده ار أو سدنة قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن أبدي سدايد الخددري
وأبي ر رة وابن عمر وعبد هللا بن عمرو قال أبو عيسى وحدب

أبدي جهديم حددب

حسدن صدحيح وقدد

روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال و طقف أحد م مائة عدام خيدر لده مدن أو طمدر بدين بددي

أخيه و و طصلي والامل عليه عند أ ل الالم ر وا المدرور بدين بددي المصدلي ولدم بدروا أو ذلد طقطدع

صالة الرجل واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد هللا المدبني
باب ما جاء ال طقطع الصالة شيء
[  ] 337حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشدوارب حددانا ب دد بدن زر دع حددانا مامدر عدن ال دري

عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا بددن عت ددة عددن بددن ع دداح قددال نددج ردطددف ال ضددل علددى أتدداو فج نددا والنبددي
صددلى هللا عليدده وسددلم طصددلي باصددحابه بمنددى قددال فن لنددا عنهددا فوصددلنا الصددف فمددرت بددين أبدددبهم فلددم
تقطع صالتهم قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عائشدة وال ضدل بدن ع داح وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى

وحدددب

بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح والامددل عليدده عنددد أكطددر الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا

عليه وسلم ومن باد م من التاباين قالوا ال طقطع الصالة شيء و ه طقول ساياو الطوري والشافاي
باب ما جاء أنه ال طقطع الصالة إال الكلب والحمار والمرأة

[  ] 338حدانا أحمد بن منيدع حددانا شديم أخبرندا بدونل بدن عبيدد ومنصدور بدن زذاو عدن حميدد بدن
ددالل عددن عبددد هللا بددن الصددامج قددال س ددماج أبددا ذر طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وس ددلم إذا

صددلى الرج ددل ول دديل ب ددين بدط دده ددوخرة الرح ددل أو واس ددطة الرح ددل قط ددع ص ددالته الكل ددب ا س ددود والمد درأة
والحمدار فقلدج بدي ذر مدا بددال ا سدود مدن ا حمدر مددن ا بديا فقدال طدا بددن أخدي سدالتني مدا سددالج
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال الكلب ا سدود شديطاو قدال وفدي ال داب عدن أبدي سدايد والحكدم بدن

عمرو الغ اري وأبي ر رة وأنل قال أبو عيسى حدب

أبي ذر حدب

حسدن صدحيح وقدد ذ دب بادا

أ ل الالم إليه قالوا طقطع الصالة الحمار والمرأة والكلب ا سود قال أحمدد الدذي ال أشد فيده أو الكلدب
ا سددود طقطددع الصددالة وفددي ن سددي مددن الحمددار والم درأة شدديء قددال إسددحاو ال طقطاهددا شدديء إال الكلددب

ا سود

باب ما جاء في الصالة في الطوب الواحد
[  ] 339حدانا قتي ة بن سايد حدانا اللي

عن شام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبدي سدلمة أنده

رأب رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طصدلي فددي بيدج أم سدلمة مشددتمال فدي ادوب واحددد قدال وفدي ال دداب

عدن أبدي ر درة وجدابر وسدلمة بدن ا كدوع وأندل وعمددرو بدن أبدي أسديد وع دادة بدن الصدامج وأبدي سددايد

و يساو وابدن ع داح وعائشدة وأم دانة وعمدار بدن طاسدر وطلدق بدن علدي وصدامج ا نصداري قدال أبدو
عيسددى حدددب

ع مددر بددن أبددي سددلمة حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم مددن

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ومن باد م من التاباين ولير م قدالوا ال بداح بالصدالة فدي الطدوب
الواحد وقد قال باا أ ل الالم طصلي الرجل في او ين
باب ما جاء في ابتداء القبلة
[  ] 340حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن إس درائيل عددن أبددي إسددحاو عددن الب دراء بددن عددازب قددال لمددا قدددم
رسددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم المدبن ددة صددلى نح ددو بيددج المقدددح س ددتة أو س د اة عش ددر شدده ار و دداو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طحب أو بوجده إلدى الكع دة فدان ل هللا تادالى ل قدد ندرب تقلدب وجهد فدي

السماء فلنولي ن قبلة ترضا ا فول وجهد شدطر المسدجد الحدرام و فوجده نحدو الكع دة و داو طحدب ذلد

فصددلى رجددل مادده الاصددر اددم مددر علددى قددوم مددن ا نصددار و ددم ر ددوع فددي صددالة الاصددر نحددو بيددج
المقدددح فقددال ددو طشددهد أندده صددلى مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأندده قددد وجدده إلددى الكع ددة قددال
فددانحرفوا و ددم ر ددوع قددال وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وابددن ع دداح وعمددارة بددن أوح وعمددرو بددن عددوب

الم نددي وأنددل قددال أبددو عيسددى وحدددب

الب دراء حدددب

حسددن صددحيح وقددد رواه سدداياو الطددوري عددن أبددي

إسحاو
[  ] 341حددانا نداد حددانا و يددع عدن سداياو عددن عبدد هللا بدن دبنددار عدن بدن عمددر قدال دانوا ر وعددا
في صالة الص ح قال أبو عيسى وحدب

بن عمر حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو ما بين المشرو والمغرب قبلة
[  ] 342حدانا محمد بن أبي ماشر حدانا أبي عن محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بين المشرو والمغرب قبلة

[  ] 343حدانا طحيى بن موسى حددانا محمدد بدن أبدي ماشدر مطلده قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة

قددد روي عندده مددن ليددر ددذا الوجدده وقددد تكلددم باددا أ ددل الالددم فددي أبددي ماشددر مددن قبددل ح دده واسددمه

نجيح مولى بني اشم قال محمدد ال أروي عنده شدي ا وقدد روب عنده النداح قدال محمدد وحددب

عبدد هللا

بن جا ر المخرمي عن عطماو بن محمد ا خنسي عن سايد المقبري عن أبي ر درة أقدوب مدن حددب

أبي ماشر وأصح
[  ] 344حدددانا الحسددن بددن أبددي بكددر المددروزي حدددانا المالددى بددن منصددور حدددانا عبددد هللا بددن جا ددر

المخرمي عن عطماو بن محمد ا خنسي عن سايد المقبدري عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم قدال مدا بدين المشدرو والمغدرب قبلدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح ومنمدا قيدل عبدد هللا

بددن جا ددر المخرمددي ندده مددن ولددد المسددور بددن مخرمددة وقددد روي عددن ليددر واحددد مددن أصددحاب النبددي
صلى هللا عليه وسلم ما بين المشرو والمغرب قبلة منهم عمدر بدن الخطداب وعلدي بدن أبدي طالدب وابدن

ع اح وقال بن عمر إذا جالج المغرب عدن طميند والمشدرو عدن طسداره فمدا بينهمدا قبلدة إذا اسدتقبلج
القبلدة وقدال بدن الم داره مدا بددين المشدرو والمغدرب قبلدة دذا

التياسر

ددل المشدرو واختدار عبدد هللا بدن الم دداره

ل مرو

باب ما جاء في الرجل طصلي لغير القبلة في الغيم
[  ] 345حدانا محمود بدن لديالو حددانا و يدع حددانا أشداج بدن سدايد السدماو عدن عاصدم بدن عبيدد
هللا عن عبد هللا بن عامر بن ر ياة عن أبيه قال نا مع النبي صلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فدي ليلدة
م لمددة فلددم ندددر أبددن القبلددة فصددلى ددل رجددل منددا علددى حيالدده فلمددا أص د حنا ذ رنددا ذلد للنبددي صددلى هللا

عليه وسدلم فند ل ل فابنمدا تولدوا فدطم وجده هللا و قدال أبدو عيسدى دذا حددب
إال من حدب

أشاج السماو وأشا

لديل إسدناده بدذاه ال نارفده

بن سايد أبو الر يع السماو طضاف في الحددب

وقدد ذ دب أكطدر

أ ددل الالددم إلددى ددذا قددالوا إذا صددلى فددي الغدديم لغيددر القبلددة اددم اسددت او لدده باددد مددا صددلى أندده صددلى لغيددر

القبلة ف و صالته جائ ة و ه طقول ساياو الطوري وابن الم اره وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في رايية ما طصلي إليه وفيه

[  ] 346حدانا محمدود بدن لديالو حددانا المقدر حددانا طحيدى بدن أبدوب عدن ز دد بدن جبيدرة عدن داود

بددن الحصددين عددن نددافع عددن بددن عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى أو طصددلي فددي س د اة
مواطن في الم لة والمج رة والمقبدرة وقارعدة الطر دق وفدي الحمدام وفدي ماداطن اإلبدل وفدوو رهدر بيدج

هللا
[  ] 347حدانا علدي بدن حجدر حددانا سدو د بدن عبدد الا د عدن ز دد بدن جبيدرة عدن داود بدن حصدين

عددن نددافع عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه بماندداه قددال وفددي ال دداب عددن أبددي مراددد
وجددابر وأنددل أبددو مراددد اسددمه ندداز بددن حصددين قددال أبددو عيسددى وحدددب

بددن عمددر إسددناده لدديل بددذاه

القوب وقد تكلم في ز د بن جبيرة مدن قبدل ح ده قدال أبدو عيسدى وز دد بدن جبيدر الكدوفي أابدج مدن دذا

وأقدم وقد سمع من بن عمر وقد روب اللي

بدن سداد دذا الحددب

عدن عبدد هللا بدن عمدر الامدري عدن

نافع عن بن عمر عن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله وحدب
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اش د ه وأصددح مددن حدددب
ضا ه باا أ ل الحدب

اللي د

داود عن ندافع عدن بدن عمدر

بددن سدداد وعبددد هللا بددن عمددر الامددري

من قبل ح ه منهم طحيى بن سايد القطاو

باب ما جاء في الصالة في مرابا الغنم وأعطاو اإلبل
[  ] 348حدددانا أبددو ر ددب حدددانا طحيددى بددن ادم عددن أبددي بكددر بددن عيدداح عددن شددام عددن بددن سددير ن
عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم صدلوا فدي مدرابا الغدنم وال تصدلوا فدي أعطداو
اإلبل
[  ] 349حدددانا أبد و ر ددب حدددانا طحيددى بددن ادم عددن أبددي بكددر بددن عيدداح عددن أبددي حصددين عددن أبددي
صدالح عددن أبددي ر درة عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم بمطلدده أو بنحددوه قدال وفددي ال دداب عددن جددابر بددن
سمرة والبراء وسدبرة بدن مابدد الجهندي وعبدد هللا بدن مغ دل وابدن عمدر وأندل قدال أبدو عيسدى حددب
ر درة حددب

حسدن صدحيح وعليده الامدل عندد أصدحابنا و ده طقدول أحمدد ومسدحاو وحددب

عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حددب

أبدي

أبدي حصددين

لر دب ورواه إسدرائيل عدن أبدي

حصين عن أبي صالح عن أبي ر رة موقوفا ولم برفاه واسم أبي حصين عطماو بن عاصم ا سدي
[  ] 350حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سدايد عدن شدع ة عدن أبدي التيداي الضد اي عدن أندل

بددن مال د أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طصددلي فددي م درابا الغددنم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح وأبو التياي الض اي اسمه ب د بن حميد

باب ما جاء في الصالة على الدابة حي

ما توجهج به

[  ] 351حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع و حيى بدن ادم قداال حددانا سداياو عدن أبدي ال يدر عدن

جدابر قددال باطندي النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم فددي حاجدة فج ددج و دو طصددلي علدى راحلتدده نحدو المشددرو

والسجود أخ ا من الر وع قال وفي ال اب عن أنل وابن عمر وأبدي سدايد وعدامر بدن ر يادة قدال أبدو

عيسى حدب

جابر حدب

حسن صحيح وقد روي ذا الحدب

من ليدر وجده عدن جدابر والامدل علدى

ددذا عنددد عامددة أ ددل الالددم ال نالددم بيددنهم اختالفددا ال بددروو باسددا أو طصددلي الرجددل علددى راحلتدده تطوعددا

حي

ما او وجهه إلى القبلة أو لير ا

باب ما جاء في الصالة إلى الراحلة
[  ] 352حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا أبددو خالددد ا حمددر عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن

عمددر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى إلددى باي دره أو راحلتدده و دداو طصددلي علددى راحلتدده حي د
توجهج به قال أبو عيسى ذا حدب

مددا

حسن صحيح و دو قدول بادا أ دل الالدم ال بدروو بالصدالة إلدى

ال اير باسا أو طستتر به
باب ما جاء إذا حضر الاشاء وأنيمج الصالة فابدهوا بالاشاء
[  ] 353حدددانا قتي ددة حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن أنددل ببل د بدده النبددي صددلى هللا عليدده
وسددلم قددال إذا حضددر الاشدداء وأنيمددج الصددالة فابدددهوا بالاشدداء قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وابددن عمددر
وسلمة بن ا كوع وأم سلمة قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

حسدن صدحيح وعليده الامدل عندد بادا

أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم أبددو بكددر وعمددر وابددن عمددر و دده طقددول أحمددد

ومسددحاو طق دوالو ببدددأ بالاشدداء ومو فاتتدده الصددالة فددي الجماعددة قددال أبددو عيسددى سددماج الجددارود طقددول
سماج و ياا طقول في ذا الحدب

ببدأ بالاشاء إذا او طاامدا طخداب فسداده والدذي ذ دب إليده بادا

أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م اش ه باالت داع ومنمدا أرادوا أو ال طقدوم الرجدل

إلددى الصددالة وقل دده مشددغول بسددبب شدديء وقددد روي عددن بددن ع دداح أندده قددال ال نقددوم إلددى الصددالة وفددي
أن سنا شيء

[  ] 354وروي عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال إذا وضددع الاشدداء وأنيمددج

الصالة فابدهوا بالاشاء قال وتاشى بن عمر و و طسمع قراءة اإلمام قال حدانا بدذل

نداد حددانا عبددة

عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر
باب ما جاء في الصالة عند النااح
[  ] 355حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني حدددانا عبدددة بددن سددليماو الكالبددي عددن شددام بددن عددروة

عددن أبيدده عددن عائشددة قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا ناددل أحددد م و ددو طصددلي فليرقددد
حتددى بددذ ب عندده النددوم فدداو أحددد م إذا صددلى و ددو بددنال لالدده بددذ ب طسددتغ ر فيسددب ن سدده قددال وفددي
ال اب عن أنل وأبي ر رة قال أبو عيسى حدب

عائشة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء فيمن زار قوما ال طصلي بهم
[  ] 356حدددانا محمددود بددن لدديالو و ندداد قدداال حدددانا و يددع عددن أبدداو بددن ب ددد الاطددار عددن بدددبل بددن

ميس درة الاقيلددي عددن أبددي عطيددة رجددل مددنهم قددال دداو مال د بددن الحددو رث طاتينددا فددي مصددالنا بتحدددث
فحضددرت الصددالة بومددا فقلنددا لدده تقدددم فقددال ليتقدددم باضددكم حتددى أحددداكم لددم ال أتقدددم سددماج رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن زار قومددا فددال بددؤمهم وليددؤمهم رجددل مددنهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح والامل على ذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م

ق الوا صاحب المن ل أحق باإلمامة من ال ائر وقال باا أ ل الالم إذا أذو لده فدال بداح أو طصدلي بده
وقددال إسددحاو بحدددب

مال د بددن الحددو رث وشدددد فددي أو ال طصددلي أحددد بصدداحب المن د ل ومو أذو لدده

صدداحب المن د ل قددال و ددذل فددي المسددجد ال طصددلي بهددم فددي المسددجد إذا زار ددم طقددول ليصددل بهددم رجددل

منهم

باب ما جاء في رايية أو طخص اإلمام ن سه بالدعاء
[  ] 357حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح حددداني حبيددب بددن صددالح عددن ب ددد بددن
شددر ح عددن أبددي حددي المددؤذو الحمصددي عددن او دداو عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال طحددل
إلمددر أو بن ددر فددي جددوب بيددج امددر حتددى طسددتاذو ف د و ن ددر فقددد دخددل وال بددؤم قومددا فدديخص ن سدده
بدعوة دونهم ف و فال فقد خانهم وال طقدوم إلدى الصدالة و دو حقدن قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وأبدي

أمامددة قددال أبددو عيسددى حدددب

او دداو حدددب

حسددن وقددد روي ددذا الحدددب

عددن مااو ددة بددن صددالح عددن

الس ر بن نسير عن ب د بن شر ح عن أبي أمامة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وروي دذا الحددب
عدن ب ددد بددن شددر ح عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و داو حدددب

ب ددد بددن شددر ح عددن

أبي حي المؤذو عن او او في ذا أجود إسنادا وأشهر
باب ما جاء فيمن أم قوما و م له ار وو
[  ] 358حدانا عبد ا على بن واصل بن عبدد ا علدى الكدوفي حددانا محمدد بدن القاسدم ا سددي عدن
ال ضددل بددن دلهددم عددن الحسددن قددال سددماج أنددل بددن مال د طقددول لاددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

االاة رجل أم قوما و م له ار وو وامرأة باتج وزوجهدا عليهدا سداخط ورجدل سدمع حدي علدى ال دالي ادم
لم طجب قال وفي ال اب عن بن ع اح وطلحة وعبد هللا بدن عمدرو وأبدي أمامدة قدال أبدو عيسدى حددب

أندل ال طصدح نده قددد روب دذا الحددب

عددن الحسدن عدن النبددي صدلى هللا عليده وسددلم مرسدل قدال أبددو

عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمدد بدن حنبدل وضدا ه ولديل بالحدافظ وقدد دره قدوم مدن أ دل الالدم

أو بؤم الرجل قوما و دم لده دار وو فد ذا داو اإلمدام ليدر ردالم ف نمدا اإلادم علدى مدن ر ده وقدال أحمدد
ومسحاو في ذا إذا ره واحد أو ااناو أو االاة فال باح أو طصلي بهم حتى طكر ه أكطر القوم
[  ] 359حدددانا ندداد حدددانا جر ددر عددن منصددور عددن ددالل بددن طسدداب عددن ز دداد بددن أبددي الجاددد عددن
عمددرو بددن الحددارث بددن المصددطلق قددال دداو طقددال أشددد الندداح عددذابا بددوم ال يامددة ااندداو ام درأة عصددج

زوجها وممام قوم و م له ار وو قال ناد قال جر ر قال منصور فسدالنا عدن أمدر اإلمدام فقيدل لندا إنمدا
عني بهذا أئمة رلمة فاما من أقام السنة ف نما اإلام على من ر ه

[  ] 360حدانا محمدد بدن إسدماعيل حددانا علدي بدن الحسدن حددانا الحسدين بدن واقدد حددانا أبدو لالدب

قال سماج أبدا أمامدة طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم االادة ال تجداوز صدالتهم اذانهدم الابدد

اربددق حتددى برجددع وام درأة باتددج وزوجهددا عليهددا سدداخط وممددام قددوم و ددم لدده ددار وو قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب من ذا الوجه وأبو لالب اسمه ح ور

باب ما جاء إذا صلى اإلمام قاعدا فصلوا قاودا
[  ] 361حددانا قتي ددة حدددانا الليد

عدن بددن شددهاب عددن أندل بددن مالد أندده قدال خددر رسددول هللا صددلى

هللا عليه وسلم عن فرح فجحدل فصدلى بندا قاعددا فصدلينا ماده قادودا ادم انصدرب فقدال إنمدا اإلمدام أو
إنمددا جاددل اإلمددام ليددؤتم بدده فد ذا بددر فكبددروا ومذا ر ددع فددار اوا ومذا رفددع فددارفاوا ومذا قددال سددمع هللا لمددن
حمده فقولوا ر نا ول الحمد ومذا سجد فاسجدوا ومذا صلى قاعدا فصلوا قاودا أجماوو قدال وفدي ال داب
عددن عائشددة وأبددي ر درة وجددابر وابددن عمددر ومااو ددة قددال أبددو عيسددى وحدددب

هللا عليه وسلم خر عن فرح فجحل حدب
هللا عليدده وسددلم إلددى ددذا الحدددب
الحدب

أنددل أو رسددول هللا صددلى

حسن صحيح وقد ذ دب بادا أصدحاب رسدول هللا صدلى

مددنهم جددابر بددن عبددد هللا وأسدديد بددن حضددير وأبددو ر درة وليددر م و هددذا

طقول أحمد ومسحاو وقال باا أ ل الالم إذا صلى اإلمام جالسا لم طصدل مدن خل ده إال نيامدا

ف و صلوا قاودا لم تج م و و قول ساياو الطوري ومال بن أنل وابن الم اره والشافاي
باب منه

[  ] 362حدانا محمود بن ليالو حددانا شد ابة بدن سدوار عدن شدع ة عدن نعديم بدن أبدي ندد عدن أبدي

وائل عن مسروو عدن عائشدة قالدج صدلى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خلدف أبدي بكدر فدي مرضده

الذي مات فيه قاعدا قال أبو عيسى حددب

عائشدة حددب

حسدن صدحيح لر دب وقدد روي عدن عائشدة

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال إذا صددلى اإلمددام جالسددا فصددلوا جلوسددا وروي عنهددا أو النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم خددرق فددي مرضدده وأبددو بكددر طصددلي بالندداح فصددلى إلددى جنددب أبددي بكددر والندداح

طدداتموو بددابي بكددر وأبددو بكددر طدداتم بددالنبي صددلى هللا عليدده وسددلم وروي عنهددا أو النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم إلى صلى خلف أبي بكدر قاعددا وروي عدن أندل بدن مالد أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم صدلى
خلف أبي بكر و و قاعد

[  ] 363حددانا عبددد هللا بددن أبددي ز دداد حدددانا شد ابة بددن سدوار حدددانا محمددد بددن طلحددة عددن حميددد عددن
اابج عن أندل قدال صدلى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي مرضده خلدف أبدي بكدر قاعددا فدي ادوب
متوشدحا بدده قددال أبددو عيسددى دذا حدددب

حسددن صددحيح قددال كددذا رواه طحيدى بددن أبددوب عددن حميددد عددن

اابج عن أنل وقد رواه لير واحدد عدن حميدد عدن أندل ولدم بدذ روا فيده عدن اابدج ومدن ذ در فيده عدن

اابج فهو أصح

باب ما جاء في اإلمام بنها في الر اتين ناسيا
[  ] 364حددانا أحمددد بدن منيددع حدددانا شديم أخبرنددا بددن أبدي ليلددى عدن الشددابي قددال صدلى بنددا المغيدرة
بددن شددع ة فددنها فددي الددر اتين فس د ح بدده القددوم وس د ح بهددم فلمددا صددلى ب يددة صددالته وسددلم اددم سددجد

سجدتي السهو و و جالل ام حداهم أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فادل بهدم مطدل الدذي فادل قدال
وفي ال اب عن ع ة بن عامر وسداد وعبدد هللا بدن بحيندة قدال أبدو عيسدى حددب

المغيدرة بدن شدع ة قدد

روي من لير وجه عن المغيرة بن شدع ة قدال أبدو عيسدى وقدد تكلدم بادا أ دل الالدم فدي بدن أبدي ليلدى
مددن قبددل ح دده قددال أحمددد ال طحددتج بحدددب

بددن أبددي ليلددى وقددال محمددد بددن إسددماعيل بددن أبددي ليلددى ددو

صدوو وال أروي عنده نده ال بددري صدحيح حدبطده مدن سد يمه و دل مدن داو مطدل دذا فدال أروي عنده
شي ا وقد روب ذا الحدب

من لير وجه عن المغيرة بن شدع ة رواه سداياو عدن جدابر عدن المغيدرة بدن

شبيل عدن نديل بدن أبدي حدازم عدن المغيدرة بدن شدع ة وجدابر الجا دي قدد ضدا ه بادا أ دل الالدم تر ده
طحيى بن سايد وعبد الرحمن بن مهدي ولير ما والامل على ذا عند أ ل الالم أو الرجل إذا قدام فدي

الددر اتين مضددى فددي صددالته وسددجد سددجدتين مددنهم مددن رأب قبددل التسددليم ومددنهم مددن رأب باددد التسددليم

ومددن رأب قبددل التسددليم فحدبطدده أصددح لمددا روب ال ددري و حيددى بددن سددايد ا نصدداري عددن عبددد الددرحمن
ا عرق عن عبد هللا بن بحينة

[  ] 365حدانا عبد هللا بن عبدد الدرحمن أخبرندا ب دد بدن داروو عدن المسداودي عدن ز داد بدن عالقدة
قال صلى بنا المغيرة بن شدع ة فلمدا صدلى ر اتدين قدام ولدم طجلدل فسد ح بده مدن خل ده فاشدار إلديهم أو
قوموا فلما فرغ من صالته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال كذا صنع رسول هللا صدلى هللا عليده

وسدلم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي دذا الحددب

مدن ليدر وجده عدن المغيدرة بددن

شع ة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في مقدار القاود في الر اتين ا وليين
[  ] 366حدانا محمود بن ليالو حدانا أبدو داود دو الطيالسدي حددانا شدع ة أخبرندا سداد بدن إبدراييم

قال سماج أبا عبيدة بن عبد هللا بن مساود طحدث عن أبيه قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
إذا جلل في الر اتين ا وليين انه على الرضدف قدال شدع ة ادم حدره سداد شد تيه بشديء فداقول حتدى
طقددوم فيقددول حتددى طقددوم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن إال أو أبددا عبيدددة لددم طسددمع مددن أبيدده والامددل

علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم طخت دداروو أو ال ططي ددل الرجددل القا ددود فددي ال ددر اتين ا وليددين وال ب ددد عل ددى
التشهد شي ا وقالوا أو زاد على التشهد فاليه سجدتا السهو كذا روي عن الشابي وليره

باب ما جاء في ا شارة في الصالة
[  ] 367حدانا قتي ة حدانا اللي

بن ساد عن بكير بن عبد هللا بدن ا شدج عدن نابدل صداحب الع داء

عن بن عمدر عدن صدهيب قدال مدررت برسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دو طصدلي فسدلمج عليده فدرد

إلي إشارة وقال ال أعلم إال أنه قال إشارة باص اه قال وفي ال اب عن بالل وأبي ر رة وأنل وعائشة

[  ] 368حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع حدانا شام بن ساد عن نافع عدن بدن عمدر قدال قلدج

لبالل يف او النبي صلى هللا عليه وسدلم بدرد علديهم حدين دانوا طسدلموو عليده و دو فدي الصدالة قدال
كدداو طشددير بي د ده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

اللي

حسددن صددحيح وحدددب

صددهيب حسددن ال نارفدده إال مددن

عن بكير وقد روي عن ز د بن أسلم عن بن عمر قال قلج لبالل يف داو النبدي صدلى

هللا عليه وسلم طصنع حيد

دانوا طسدلموو عليده فدي المسدجد بندي عمدرو بدن عدوب قدال داو بدرد إشدارة

و ددال الحدددبطين عندددي صددحيح و قصددة حدددب

روب عنهما فاحتمل أو طكوو سمع منهما جمياا
باب ما جاء أو التسبيح للرجال والتص يق للنساء

صددهيب ليددر قصددة حدددب

بددالل واو دداو بددن عمددر

[  ] 369حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول

هللا صدلى هللا عليده وسددلم التسدبيح للرجددال والتصد يق للنسداء قددال وفدي ال دداب عدن علدي وسددهل بدن سدداد
وجددابر وأبددي سددايد وابددن عمددر وقددال علددي نددج إذا اسددتاذنج علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو
طصدلي سد ح قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حدددب

حسدن صدحيح والامدل عليده عندد أ دل الالدم و دده

طقول أحمد ومسحاو
باب ما جاء في رايية التطاهب في الصالة
[  ] 370حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بدن جا در عدن الادالء بدن عبدد الدرحمن عدن أبيده عدن
أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال التطدداوب فددي الصددالة مددن الشدديطاو ف د ذا تطدداءب أحددد م
فليك م ما استطاع قال وفي ال اب عن أبي سايد الخدري وجدد عددي بدن اابدج قدال أبدو عيسدى حددب
أبي ر رة حدب

حسدن صدحيح وقدد دره قدوم مدن أ دل الالدم التطداوب فدي الصدالة قدال إبدراييم أندي رد

التطاوب بالتنحنح
باب ما جاء أو صالة القاعد على النصف من صالة القائم
[  ] 371حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا عيسددى بددن بددونل حدددانا حسددين المالددم عددن عبددد هللا بددن بر دددة
عدن عمدراو بدن حصدين قدال سدالج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن صدالة الرجدل و دو قاعدد فقددال
من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فلده نصدف أجدر القدائم ومدن صدلى نائمدا فلده نصدف أجدر

القاعد قال وفي ال اب عن عبد هللا بن عمرو وأنل والسائب وابن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب
بن حصين حدب

عمدراو

حسن صحيح

[  ] 372وقددد روي ددذا الحدددب

عددن إب دراييم بددن طهمدداو بهددذا اإلسددناد إال أندده طقددول عددن عم دراو بددن

حصين قال سالج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة المر ا فقال صدل قائمدا فد و لدم تسدتطع
فقاعدددا فد و لددم تسددتطع فالددى جنددب حدددانا بددذل

المالددم به ددذا الح دددب

ندداد حدددانا و يددع عددن إبدراييم بددن طهمدداو عددن حسددين

قددال أب ددو عيس ددى وال نالددم أح دددا روب ع ددن حسددين المال ددم نح ددو رواطددة إبد دراييم ب ددن

طهمداو وقددد روب أبددو أسددامة وليددر واحددد عددن حسددين المالددم نحددو رواطددة عيسددى بددن بددونل ومانددى ددذا

الحدب

عند باا أ ل الالم في صالة التطوع حدانا محمد بن بشار حدانا بن أبدي عددي عدن أشدا

بن عبد المل عن الحسن قدال إو شداء الرجدل صدلى صدالة التطدوع قائمدا وجالسدا ومضدطجاا واختلدف

أ ل الالم في صالة المر ا إذا لم طستطع أو طصلي جالسا فقدال بادا أ دل الالدم طصدلي علدى جن ده

ا طمن وقال باضهم طصلي مستل يا على ق اه ورجداله إلدى القبلدة وقدال سداياو الطدوري فدي دذا الحددب

مدن صدلى جالسددا فلده نصدف أجددر القدائم قدال ددذا للصدحيح ولمدن لدديل لده عدذر طانددي فدي النوافدل فامددا

مددن دداو لدده عددذر مددن مددر
الحدب

أو لي دره فصددلى جالسددا فلدده مطددل أجددر القددائم وقددد روي فددي باددا ددذا

مطل قول ساياو الطوري

باب ما جاء في الرجل بتطوع جالسا
[  ] 373حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال بن أنل عن بدن شدهاب عدن السدائب بدن ب دد عدن

المطلب بن أبي وداعة السهمي عن ح صة زوق النبي صلى هللا عليه وسلم أنهدا قالدج مدا أربدج رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم صلى في س حته قاعدا حتى او قبل وفاته باام ف نه او طصدلي فدي سد حته

قاعدا و ق أر بالسورة و رتلها حتى تكوو أطول من أطدول منهدا وفدي ال داب عدن أم سدلمة وأندل بدن مالد
قال أبو عيسى حدب

ح صة حدب

حسن صحيح وقد روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده داو

طصدلي مدن الليددل جالسدا فد ذا بقدي مددن قراءتده قدددر االادين أو أر اددين اطدة قددام فقد أر اددم ر دع اددم صدنع فددي

الر اة الطانية مطل ذلد وروي عنده أنده داو طصدلي قاعددا فد ذا قد أر و دو قدائم ر دع وسدجد و دو قدائم ومذا

ق د أر و ددو قاعددد ر ددع وسددجد و ددو قاعددد قددال أحمددد ومسددحاو والامددل علددى ددال الحدددبطين انهمددا أرطددا ددال

الحدبطين صحيحا ماموال بهما

[  ] 374حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد عددن أبددي النضددر عددن أبددي سددلمة عددن عائشددة أو

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طصددلي جالسددا فيق د أر و ددو جددالل ف د ذا بقددى مددن قراءتدده قدددر مددا طكددوو

االادين أو أر ادين اطددة قدام فقد أر و دو قدائم اددم ر دع وسددجد ادم صددنع فدي الر ادة الطانيددة مطدل ذلد قدال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 375حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم أخبرنددا خالددد و ددو الحددذاء عددن عبددد هللا بددن شددقيق عددن
عائشددة قددال سددالتها عددن صددالة رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن تطوعدده قالددج دداو طصددلي لدديال

طو ال قائما وليال طو ال قاعدا ف ذا ق أر و و قائم ر ع وسدجد و دو قدائم ومذا قد أر و دو جدالل ر دع وسدجد

و و جالل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال أني سمع بكاء الصبي في الصالة فاخ ف
[  ] 376حدددانا قتي ددة حدددانا مددرواو بددن مااو ددة ال د اري عددن حميددد عددن أنددل بددن مال د أو رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم قدال وهللا إندي سدمع بكداء الصدبي وأندا فدي الصدالة فداخ ف مخافدة أو ت تدتن أمده
قال وفي ال اب عن أبي قتادة وأبي سايد وأبي ر رة قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ال تقبل صالة المرأة إال بخمار
[  ] 377حددانا ندداد حدددانا قبيصدة عددن حمدداد بدن سددلمة عددن قتدادة عددن بددن سدير ن عددن صدداية ابنددج
الحارث عن عائشة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال تقبدل صدالة الحدائا إال بخمدار قدال
وفي ال اب عن عبد هللا بن عمرو وقوله الحائا طاني المدرأة ال دال طاندي إذا حاضدج قدال أبدو عيسدى
حدب

عائشة حدب

حسن والامل عليه عند أ ل الالم أو المرأة إذا أدر ج فصدلج وشديء مدن شدار ا

مكشوب ال تجدوز صدالتها و دو قدول الشدافاي قدال ال تجدوز صدالة المدرأة وشديء مدن جسدد ا مكشدوب
قال الشافاي وقد قيل إو او رهر قدميها مكشوفا فصالتها جائ ة
باب ما جاء في رايية السدل في الصالة
[  ] 378حدددانا ندداد حدددانا قبيصددة عددن حمدداد بددن سددلمة عددن عسددل بددن سدداياو عددن عطدداء بددن أبددي

ر اي عن أبي ر رة قال نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن السددل فدي الصدالة قدال وفدي ال داب
عدن أبدي جحي دة قدال أبدو عيسدى حددب
إال من حدب

أبدي ر درة ال نارفده مدن حددب

عطداء عدن أبدي ر درة مرفوعددا

عسل بن ساياو وقدد اختلدف أ دل الالدم فدي السددل فدي الصدالة فكدره باضدهم السددل فدي

الصالة وقالوا كذا تصنع اليهدود وقدال باضدهم إنمدا دره السددل فدي الصدالة إذا لدم طكدن عليده إال ادوب
واحد فاما إذا سدل على القميص فال باح و و قول أحمد و ره بن الم اره السدل في الصالة

باب ما جاء في رايية مسح الحصى في الصالة
[  ] 379حدددانا س ددايد بددن عب ددد الددرحمن المخ وم ددي حدددانا س دداياو بددن عيين ددة عددن ال ددري عددن أب ددي
ا حددو

عددن أبددي ذر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا قددام أحددد م إلددى الصددالة فددال طمسددح

الحصى ف و الرحمة تواجهه قال وفي ال اب عن معيقيب وعلي بدن أبدي طالدب وحذط دة وجدابر بدن عبدد

هللا قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ذر حدددب

حسددن وقددد روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده دره

المسددح فددي الصددالة وقددال أو نددج ال بددد فدداعال فم درة واحدددة اندده روي عندده رخصددة فددي الم درة الواحدددة

والامل على ذا عند أ ل الالم
[  ] 380حدانا الحسين بن حر

حدانا الوليد بن مسدلم عدن ا و ازعدي عدن طحيدى بدن أبدي طيدر قدال

حداني أبدو سدلمة بدن عبدد الدرحمن عدن معيقيدب قدال سدالج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن مسدح
الحصى في الصالة فقال أو نج ال بد فاعال فمرة واحدة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية الن د في الصالة
[  ] 381حدانا أحمد بن منيدع حددانا ع داد بدن الادوام أخبرندا ميمدوو أبدو حمد ة عدن أبدي صدالح مدولى
طلحة عن أم سلمة قالج رأب النبي صلى هللا عليه وسلم لالما لنا طقال له افلدح إذا سدجد ن دد فقدال طدا
أفلددح تددرب وجه د قددال أحمددد بددن منيددع و دره ع دداد بددن الا دوام الددن د فددي الصددالة وقددال إو ن ددد لددم طقطددع

صالته قال أحمد بن منيدع و ده ناخدذ قدال أبدو عيسدى وروب باضدهم عدن أبدي حمد ة دذا الحددب

وقدال

مولى لنا طقال له ر اي
[  ] 382حدانا أحمد بن عبدة الضبي حدانا حمداد بدن ز دد عدن ميمدوو أبدي حمد ة بهدذا اإلسدناد نحدوه
وقال لالم لنا طقال لده ر داي قدال أبدو عيسدى وحددب

أم سدلمة لديل بدذاه وميمدوو أبدو حمد ة قدد ضدا ه

باددا أ ددل الالددم واختلددف أ ددل الالددم فددي الددن د فددي الصددالة فقددال باضددهم أو ن ددد فددي الصددالة اسددتقبل

الصالة و و قول ساياو الطوري وأ ل الكوفة وقال باضهم طكره الدن د فدي الصدالة ومو ن دد فدي صدالته
لم ت سد صالته و و قول أحمد ومسحاو

باب ما جاء في النهي عن االختصار في الصالة
[  ] 383حدددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو أسددامة عددن شددام بددن حسدداو عددن محمددد بددن سددير ن عددن أبددي
ر رة أو النبي صلى هللا عليه وسلم نهى أو طصلي الرجل مختص ار قال وفي ال داب عدن بدن عمدر قدال
أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح وقددد دره باددا أ ددل الالددم االختصددار فددي الصددالة

و ره باضهم أو طمشي الرجل مختص ار واالختصار أو طضع الرجل بدده علدى خاصدرته فدي الصدالة أو

طضع بدطه جمياا على خاصرتيه و روب أو إبليل إذا مشى مشى مختص ار
باب ما جاء في رايية ف الشار في الصالة

[  ] 384حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا بددن جددر ج عددن عم دراو بددن موسددى عددن

سايد بن أبي سايد المقبري عن أبيده عدن أبدي ارفدع أنده مدر بالحسدن بدن علدي و دو طصدلي وقدد عقدص
ضد رته فددي ق دداه فحلهددا فالت ددج إليدده الحسددن مغضد ا فقددال أقبددل علددى صددالت وال تغضددب فد ني سددماج
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول ذل د
ع اح قال أبو عيسى حدب

الرجل و دو ماقدو

أبي رافع حدب

ددل الشدديطاو قددال وفددي ال دداب عددن أم سددلمة وعبددد هللا بددن
حسن والامل علدى دذا عندد أ دل الالدم ر دوا أو طصدلي

شداره قدال أبدو عيسدى وعمدراو بدن موسدى دو القرشدي المكدي و دو أخدو أبدوب بدن

موسى
باب ما جاء في التخشع في الصالة
[  ] 385حدانا سو د بن نصر حدانا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا الليد

بدن سداد أخبرندا عبدد ر ده بدن

سددايد عددن عمدراو بددن أنددل عددن عبددد هللا بددن نددافع بددن الاميدداء عددن ر ياددة بددن الحددارث عددن ال ضددل بددن
ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الصددالة مطنددى مطنددى تشددهد فددي ددل ر اتددين وتخشددع
وتضدرع وتمسددكن وتدذرع وتقنددع بددط طقددول ترفاهمدا إلددى ر د مسددتقبال ب طونهدا وجهد وتقدول طددا رب طددا
رب ومدن لدم ط ادل ذلد فهدو دذا و دذا قددال أبدو عيسدى وقدال ليددر بدن الم داره فدي ددذا الحددب

ط ادل ذلد فهدي خدداق قدال أبدو عيسدى سددماج محمدد بدن إسدماعيل طقدول روب شدع ة دذا الحددب

مدن لددم
عددن

عبد ر ه بن سايد فاخطا في مواضع فقال عن أنل بن أبي أندل و دو عمدراو بدن أبدي أندل وقدال عدن

عبد هللا بن الحارث إنما و عبد هللا بدن ندافع بدن الاميداء عدن ر يادة بدن الحدارث وقدال شدع ة عدن عبدد

هللا بن الحارث عن المطلب عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم ومنمدا دو عدن ر يادة بدن الحدارث بدن عبدد
المطلب عن ا ل ضل بن ع اح عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال محمدد وحددب
حدب

صحيح طاني أصح من حدب

الليد

بدن سداد دو

شع ة

باب ما جاء في رايية التشبي بين ا صابع في الصالة
[  ] 386حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن عجالو عدن سدايد المقبدري عدن رجدل عدن ادب بدن عجدرة

أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا توضدا أحدد م فاحسدن وضدوءه ادم خدرق عامددا إلدى المسدجد
فال طش كن بين أصاباه ف نه في صالة قال أبو عيسى حدب
عجددالو مطددل حدددب

اللي د

ادب بدن عجدرة رواه ليدر واحدد عدن بدن

وروب شددر عددن محمددد بددن عجددالو عددن أبيدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم نحو ذا الحدب

وحدب

شر

لير مح وم

باب ما جاء في طول ال يام في الصالة
[  ] 387حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عن أبي ال يدر عدن جدابر قدال قيدل للنبدي صدلى
هللا عليه وسلم أي الصالة أفضل قال طدول القندوت قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن ح شدي وأندل بدن
م الد عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم قددال أبدو عيسدى حدددب
وقد روي من لير وجه عن جابر بن عبد هللا

جدابر بدن عبددد هللا حددب

حسدن صددحيح

باب ما جاء في طرة الر وع والسجود وفضله
[  ] 388حددانا أبددو عمددار حدددانا الوليدد قددال وحدددانا أبددو محمدد رجدداء قددال حدددانا الوليدد بددن مسددلم عدن

ا وزاعي قال حداني الوليد بن شام المعيطي قال حدداني مادداو بدن طلحدة اليامدري قدال لقيدج او داو
مولى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقلدج لده دلندي علدى عمدل بن اندي هللا بده و ددخلني الجندة فسدكج
عني مليا ام الت ج الي فقال علي بالسجود ف ني سماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدا مدن
عبد طسجد هلل سجدة إال رفاه هللا بها درجة وحط عنه بها خط ية

[  ] 389قال ماداو بن طلحة فلقيدج أبدا الددرداء فسدالته عمدا سدالج عنده او داو فقدال عليد بالسدجود
ف ني سماج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طقدول مدا مدن عبدد طسدجد هلل سدجدة إال رفاده هللا بهدا درجدة

وحددط عندده بهددا خطي ددة قددال ماددداو بددن طلحددة اليامددري و قددال بددن أبددي طلحددة قددال وفددي ال دداب عددن أبددي
ر درة وأبددي أمامددة وأبددي فاطمددة قددال أبددو عيسددى حدددب

حدب

او دداو وأبددي الدددرداء فددي ط درة الر ددوع والسددجود

حسن صحيح وقد اختلف أ ل الالم في ذا ال داب قدال باضدهم طدول ال يدام فدي الصدالة أفضدل

مد ن طدرة الر ددوع والسددجود وقددال باضددهم طدرة الر ددوع والسددجود أفضددل مددن طددول ال يددام وقددال أحمددد بددن
حنبل قد روي عن النبي صلى هللا عليه وسدلم فدي دذا حددبطاو ولدم طقدا فيده بشديء وقدال إسدحاو أمدا

في النهار فكطرة الر دوع والسدجود وأمدا بالليدل فطدول ال يدام إال أو طكدوو رجدل لده جد ء بالليدل طداتي عليده
فكطرة الر وع والسجود في ذا أحدب الدي نده طداتي علدى ج ئده وقدد ر دح طدرة الر دوع والسدجود قدال أبدو
عيسى ومنما قال إسحاو ذا نه دذا وصدف صدالة النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بالليدل ووصدف طدول
ال يام وأما بالنهار فلم بوصف من صالته من طول ال يام ما وصف بالليل

باب ما جاء في قتل الحية والاقرب في الصالة
[  ] 390حدانا علدي بدن حجدر حددانا إسدماعيل بدن عليدة و دو بدن إبدراييم عدن علدي بدن الم داره عدن
طحيدى بدن أبدي طيددر عدن ضمضدم بددن جدوح عدن أبدي ر درة قدال أمدر رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم
بقتدل ا سدودبن فددي الصدالة الحيددة والاقدرب قددال وفدي ال دداب عدن بددن ع داح وأبددي ارفدع قددال أبدو عيسددى
حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي

صدلى هللا عليدده وسدلم وليددر م و ده طقددول أحمدد ومسددحاو و دره باددا أ دل الالددم قتدل الحيددة والاقدرب فددي
الصالة وقال إبراييم أو في الصالة لشغال والقول ا ول أصح
باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم
[  ] 391حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن شهاب عن ا عدرق عدن عبدد هللا بدن بحيندة ا سددي حليدف

بني عبد المطلب أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدام فدي صدالة ال هدر وعليده جلدوح فلمدا أتدم صدالته
سجد سجدتين طكبر في ل سدجدة و دو جدالل قبدل أو طسدلم وسدجد ما النداح ماده مكداو مدا نسدي مدن

الجلددوح قددال وفددي ال دداب عددن عبددد الددرحمن بددن عددوب حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد ا علددى وأبددو

داود قاال حدانا شام عن طحيى بن أبي طير عن محمد بن إبراييم أو أبدا ر درة وعبدد هللا بدن السدائب
القار

انا طسجداو سجدتي السهو قبل التسليم قال أبو عيسى حددب

بدن بحيندة حددب

حسدن صدحيح

والامل على ذا عند بادا أ دل الالدم و دو قدول الشدافاي بدرب سدجدتي السدهو لده قبدل السدالم و قدول
ددذا الناسددد لغيدره مددن ا حادبد

و ددذ ر أو اخددر فاددل النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو علددى ددذا قددال

أحمد ومسحاو إذا قام الرجل في الر اتين ف نه طسجد سجدتي السهو قبل السالم على حدب

بدن بحيندة

وعبدد هللا بدن بحيندة دو عبددد هللا بدن مالد و دو بددن بحيندة مالد أبدوه و حينددة أمده كدذا أخبرندي إسددحاو
بدن منصدور عدن علدي بدن عبدد هللا بدن المددبني قددال أبدو عيسدى واختلدف أ دل الالدم فدي سدجدتي السددهو

متددى طسددجد ما الرجددل قبددل السددالم أو باددده ف درأب باضددهم أو طسددجد ا باددد السددالم و ددو قددول سدداياو
الطدوري وأ ددل الكوفدة وقددال باضددهم طسدجد ما قبددل السددالم و دو قددول أكطدر ال قهدداء مددن أ دل المدبنددة مطددل

طحيددى بددن سددايد ور ياددة ولير مددا و دده طقددول الشددافاي وقددال باضددهم إذا انددج ز ددادة فددي الصددالة ف اددد

السالم ومذا او نقصانا فقبل السالم و و قول مال بدن أندل وقدال أحمدد مدا روب عدن النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم فددي سددجدتي السددهو فيسددتامل ددل علددى جهتدده بددرب إذا قددام فددي الددر اتين علددى حدددب

بددن

بحينددة ف ندده طسددجد ما قبددل السددالم ومذا صددلى ال هددر خمسددا ف ندده طسددجد ما باددد السددالم ومذا سددلم فددي
الر اتين من ال هر والاصر ف نه طسجد ما باد السالم و دل طسدتامل علدى جهتده و دل سدهو لديل فيده
عن النبي صلى هللا عليه وسلم ذ ر ف و سجدتي السدهو قبدل السدالم وقدال إسدحاو نحدو قدول أحمدد فدي
ددذا لدده إال أندده قددال ددل سددهو لدديل فيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ذ ددر ف د و انددج ز ددادة فددي
الصالة طسجد ما باد السالم ومو او نقصانا طسجد ما قبل السالم
باب ما جاء في سجدتي السهو باد السالم والكالم
[  ] 392حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرن ددا عبددد الددرحمن بددن مهدددي ح دددانا شددع ة عددن الحكددم ع ددن
إبراييم عن علقمة عن عبد هللا بن مساود أو النبي صلى هللا عليه وسلم صدلى ال هدر خمسدا فقيدل لده
أز د في الصالة فسجد سجدتين باد ما سلم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 393حدانا ناد ومحمود بن ليالو قاال حدانا أبو مااو ة عدن ا عمدل عدن إبدراييم عدن علقمدة
عددن عبددد هللا أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم سددجد سددجدتي السددهو باددد الكددالم قددال وفددي ال دداب عددن

مااو ة وعبد هللا بن جا ر وأبي ر رة
[  ] 394حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم عددن شددام بددن حسدداو عددن محمددد بددن سددير ن عددن أبددي
ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم سددجد ما باددد السددالم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
وقد رواه أبوب ولير واحدد عدن بدن سدير ن وحددب

بدن مسداود حددب

حسددن صددحيح

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا

عند باا أ ل الالم قالوا إذا صلى الرجل ال هدر خمسدا فصدالته جدائ ة وسدجد سدجدتي السدهو ومو لدم

طجلدل فددي الراباددة و دو قددول الشددافاي وأحمددد ومسدحاو وقددال باضددهم إذا صددلى ال هدر خمسددا ولددم طقاددد

في الراباة مقدار التشهد فسدت صالته و و قول ساياو الطوري و اا أ ل الكوفة
باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو

[  ] 395حددانا محمدد بدن طحيدى النيسددابوري حددانا محمدد بدن عبددد هللا ا نصداري قدال أخبرندي أشددا
عددن بددن سددير ن عددن خالددد الحددذاء عددن أبددي قالبددة عددن أبددي المهلددب عددن عم دراو بددن حصددين أو النبددي
صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى بهددم فسددها فسددجد سددجدتين اددم تشددهد اددم سددلم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسدن لر ددب صدحيح وروب محمددد بدن سددير ن عدن أبددي المهلددب و دو عددم أبدي قالبددة ليدر ددذا الحدددب

وروب محمددد ددذا الحدددب

عددن خالددد الحددذاء عددن أبددي قالبددة عددن أبددي المهلددب وأبددو المهلددب اسددمه عبددد

الرحمن بن عمرو و قال أطضا مااو ة بن عمدرو وقدد روب عبدد الو داب الطق دي و شديم وليدر واحدد دذا
الحدددب

عددن خالددد الحددذاء عددن أبددي قالبددة بطولدده و ددو حدددب

عم دراو بددن حصددين أو النبددي صددلى هللا

عليه وسلم سلم في االث ر اات من الاصر فقام رجل طقال له الخر او واختلف أ ل الالدم فدي التشدهد
ف ددي س ددجدتي الس ددهو فق ددال باض ددهم بتش ددهد فيهم ددا و س ددلم وق ددال باض ددهم ل دديل فيهم ددا تش ددهد وتس ددليم ومذا
سددجد ما قبددل السددالم لددم بتشددهد و ددو قددول أحمددد ومسددحاو قدداال إذا سددجد سددجدتي السددهو قبددل السددالم لددم

بتشهد

باب ما جاء في الرجل طصلي فيش في ال ادة والنقصاو
[  ] 396حدانا أحمد بن منيع حدانا إسدماعيل بدن إبدراييم حددانا شدام الدسدتوائي عدن طحيدى بدن أبدي
كطير عن عيا

طاني بن دالل قدال قلدج بدي سدايد أحددنا طصدلي فدال بددري يدف طصدلي فقدال قدال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا صلى أحد م فلم بدر يف صلى فليسجد سدجدتين و دو جدالل قدال
وفي ال اب عن عطماو وابن مساود وعائشة وأبي ر رة قال أبو عيسى حدب

وقد روي ذا الحدب

أبدي سدايد حددب

حسدن

عن أبي سايد من لير ذا الوجه وقد روي عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم أنده

قال إذا ش أحد م في الواحدة والطنتين فليجالهما واحدة ومذا ش فدي الطنتدين والدطالث فليجالهمدا انتدين
و سجد في ذل سجدتين قبل أو طسدلم والامدل علدى دذا عندد أصدحابنا وقدال بادا أ دل الالدم إذا شد

في صالته فلم بدر م صلى فلياد
[  ] 397حددانا قتي دة حددانا الليد

عدن بدن شدهاب عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا

صدلى هللا عليدده وسددلم أو الشديطاو طدداتي أحددد م فددي صدالته فيلد ل عليدده حتددى ال بددري ددم صددلى فد ذا
وجد ذل أحد م فليسجد سجدتين و و جالل قال أبو عيسى ذا الحدب

حسن صحيح

[  ] 398حدانا محمد بن بشار حددانا محمدد بدن خالدد بدن عطمدة ال صدري حددانا إبدراييم بدن سداد قدال
حددداني محمددد بددن إسددحاو عددن مكحددول عددن ر ددب عددن بددن ع دداح عددن عبددد الددرحمن بددن عددوب قددال
سددماج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول إذا سددها أحددد م فددي صددالته فلددم بدددر واحدددة صددلى أو انتددين
فليبن على واحدة ف و لم بددر انتدين صدلى أو االادا فليدبن علدى انتدين فد و لدم بددر االادا صدلى أو أر ادا
فليبن على االث وليسجد سجدتين قبدل أو طسدلم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

روب ذا الحددب

حسدن لر دب صدحيح وقدد

عدن عبدد الدرحمن بدن عدوب مدن ليدر دذا الوجده رواه ال دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد

هللا بن عت ة عن بن ع اح عن عبد الرحمن بن عوب عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في الرجل طسلم في الر اتين من ال هر والاصر
[  ] 399حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د عددن أبددوب بددن أبددي تميمددة و ددو أبددوب السددختياني
عدن محمددد بددن سددير ن عددن أبددي ر درة أو النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم انصددرب مددن اانتددين فقددال لدده ذو
اليدبن أقصرت الصدالة أم نسديج طدا رسدول هللا فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أصددو ذو اليددبن
فقال الناح نام فقام رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فصدلى اانتدين أخدر ين ادم سدلم ادم بدر فسدجد مطدل
سجوده أو أطول ام بدر فرفدع ادم سدجد مطدل سدجوده أو أطدول قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عمدراو

بددن حصددين وابددن عمددرو ذي اليدددبن قددال أبددو عيسددى وحدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح واختلددف

أ ل الالم في ذا الحدب

فقال باا أ ل الكوفة إذا تكلم في الصالة ناسيا أو جا ال أو مدا داو ف نده

طايد الصالة واعتلدوا بداو دذا الحددب
الحدب

داو قبدل تحدر م الكدالم فدي الصدالة قدال وأمدا الشدافاي فدرأب دذا

صحيحا فقال به وقال دذا أصدح مدن الحددب

الدذي روب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي

الصددائم إذا أكددل ناسدديا ف ندده ال طقضددي ومنمددا ددو رزو رزقدده هللا قددال الشددافاي وفرق دوا دؤالء بددين الامددد
والنسياو في أكل الصائم بحدب

أبي ر رة وقال أحمد في حدب

أبدي ر درة أو تكلدم اإلمدام فدي شديء

من صالته و و برب أنه قد أكملها ام علم أنه لم طكملهدا بدتم صدالته ومدن تكلدم خلدف اإلمدام و دو طالدم

أو عليه ب ية من الصالة فاليه أو طسدتقبلها واحدتج بداو ال درائا اندج تد اد وتدنقص علدى عهدد رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم ف نما تكلم ذو اليدبن و دو علدى طقدين مدن صدالته أنهدا تمدج ولديل كدذا اليدوم
ليل حد أو بتكلم على مانى ما تكلم ذو اليدبن و ال رائا اليوم ال ب اد فيها وال بدنقص قدال أحمدد

نحوا من ذا الكالم وقال إسحاو نحو قول أحمد في ذا ال اب
باب ما جاء في الصالة في الناال
[  ] 400حددانا علدي بدن حجددر حددانا إسدماعيل بددن إبدراييم عدن سددايد بدن ب دد أبددي مسدلمة قدال قلددج
نددل بددن مالد أكدداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طصددلي فددي ناليدده قددال ناددم قددال وفددي ال دداب عددن

عبددد هللا بددن مسدداود وعبددد هللا بددن أبددي حبي ددة وعبددد هللا بددن عمددرو وعمددرو بددن حر د
وأوح الطق ي وأبي ر رة وعطاء رجل من بني شي ة قال أبدو عيسدى حددب

أندل حددب

وشددداد بددن أوح
حسدن صدحيح

والامل على ذا عند أ ل الالم
باب ما جاء في القنوت في صالة ال جر
[  ] 401حدانا قتي ة ومحمد بن المطنى قاال حدانا لندر محمدد بدن جا در عدن شدع ة عدن عمدرو بدن
مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البدراء بدن عدازب أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو طقندج فدي
صالة الص ح والمغرب قال وفي ال داب عدن علدي وأندل وأبدي ر درة وابدن ع داح وخ داب بدن إطمداء بدن

رحضة الغ اري قدال أبدو عيسدى حددب

البدراء حددب

حسدن صدحيح واختلدف أ دل الالدم فدي القندوت فدي

صالة ال جر فرأب باا أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م القندوت فدي صدالة
ال جر و و قول مال والشافاي وقال أحمد ومسدحاو ال طقندج فدي ال جدر إال عندد نازلدة تند ل بالمسدلمين

ف ذا ن لج نازلة فلفمام أو بدعو لجيوح المسلمين
باب ما جاء في تره القنوت
[  ] 402حدانا أحمد بن منيع حدانا ب د بن اروو عن أبي مال ا شدجاي قدال قلدج بدي طدا أبدج

اند قددد صددليج خلددف رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأبدي بكددر وعمددر وعطمدداو وعلدي بددن أبددي طالددب
هنا بالكوفة نحوا من خمل سنين أكانوا طقنتوو قال أي بني محدث قال أبو عسديى دذا حددب

حسدن

صحيح والامل عليه عند أكطر أ دل الالدم وقدال سداياو الطدوري أو قندج فدي ال جدر فحسدن ومو لدم طقندج

فحسن واختار أو ال طقنج ولم بر بدن الم داره القندوت فدي ال جدر قدال أبدو عيسدى وأبدو مالد ا شدجاي

اسمه ساد بن طارو بن أشيم

[  ] 403حدددانا صددالح بددن عبددد هللا حدددانا أبددو عوانددة عددن أبددي مال د ا شددجاي بهددذه اإلسددناد نحددوه
بماناه
باب ما جاء في الرجل طاطل في الصالة
[  ] 404حدددانا قتي ددة حدددانا رفاعددة بددن طحيددى بددن عبددد هللا بددن رفاعددة بددن ارفددع ال رقددي عددن عددم أبيدده
ماداذ بددن رفاعددة عددن أبيدده قددال صددليج خلدف رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فاطسددج فقلددج الحمددد هلل
حمدا طي ار طي ا م ار دا فيده م ار دا عليده مدا طحدب ر ندا و رضدى فلمدا صدلى رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم انصرب فقال من المتكلم فدي الصدالة فلدم بدتكلم أحدد ادم قالهدا الطانيدة مدن المدتكلم فدي الصدالة فلدم
بتكلم أحد ادم قالهدا فدي الطالطدة مدن المدتكلم فدي الصدالة فقدال رفاعدة بدن ارفدع بدن ع دراء أندا طدا رسدول هللا
قددال يددف قلددج قددال قلددج الحمددد هلل حمدددا طي د ار طي ددا م ار ددا فيدده م ار ددا عليدده مددا طحددب ر نددا و رضددى

فقال النبي صلى هللا عليه وسلم والذي ن سي بيده لقد ابتدر ا بضاة واالاوو ملكا أبهدم طصداد بهدا قدال
وفددي ا ل دداب عددن أنددل ووائددل بددن حجددر وعددامر بددن ر ياددة قددال أبددو عيسددى حدددب
و داو دذا الحددب

رفاعددة حدددب

حسددن

عندد بادا أ ددل الالدم أنده فدي التطدوع و ليددر واحدد مدن التداباين قدالوا إذا عطددل

الرجل في الصالة المكتو ة إنما طحمد هللا في ن سه ولم بوساوا في أكطر من ذل

باب ما جاء في نسد الكالم في الصالة
[  ] 405حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم أخبرندا إسدماعيل بدن أبدي خالدد عدن الحدرث بدن شدبيل عدن
أبي عمرو الشي اني عن ز د بن أرقم قال نا نتكلم خلدف النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي الصدالة طكلدم
الرجل منا صاح ه إلى جان ه حتدى ن لدج ل وقومدوا هلل قدانتين و فامرندا بالسدكوت ونهيندا عدن الكدالم قدال
وفي ال اب عن بن مساود ومااو ة بن الحكم قال أبو عيسى حدب

ز د بن أرقم حددب

حسدن صدحيح

والامدل عليدده عندد أكطددر أ دل الالددم قدالوا إذا تكلددم الرجددل عامددا فددي الصدالة أو ناسدديا أعداد الصددالة و ددو

قدول سدداياو الطددوري وابدن الم دداره وأ ددل الكوفدة وقددال باضددهم إذا تكلدم عامدددا فددي الصدالة أعدداد الصددالة
ومو او ناسيا أو جا ال أج أه و ه طقول الشافاي

باب ما جاء في الصالة عند التو ة
[  ] 406حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن عطمدداو بددن المغي درة عددن علددي بددن ر ياددة عددن أسددماء بددن

الحكدم ال د اري قددال سدماج عليددا طقددول إندي نددج رجددال إذا سدماج مددن رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم
حدددبطا ن انددي هللا مندده بمددا شدداء أو بن انددي بدده ومذا حددداني رجددل مددن أصددحابه اسددتحل ته ف د ذا حلددف لددي

صدقته ومنه حداني أبو بكر وصدو أبو بكر قال سماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدا مدن
رجل بذنب ذن ا ام طقوم فيتطهر ام طصلي ام طسدتغ ر هللا إال ل در هللا لده ادم قد أر دذه ارطدة ل والدذبن إذا
فالوا فاحشة أو رلموا أن سهم ذ روا هللا فاستغ روا لدذنو هم ومدن طغ در الدذنوب إال هللا ولدم طصدروا علدى

ما فالوا و م طالمدوو و قدال وفدي ال داب عدن بدن مسداود وأبدي الددرداء وأندل وأبدي أمامدة وماداذ وواالدة
وأبددي اليسددر واسددمه اددب بددن عمددرو قددال أبددو عيسددى حدددب
الوجه من حدب

علددي حدددب

حسددن ال نارفدده إال مددن ددذا

عطماو بن المغيدرة وروب عنده شدع ة وليدر واحدد فرفادوه مطدل حددب

أبدي عواندة ورواه

سدداياو الطددوري ومسددار فاوق دداه ولددم برفاددا إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد روي عددن مسددار ددذا

الحدب

مرفوعا أطضا وال نارب سماء بن الحكم حدبطا مرفوعا إال ذا

باب ما جاء متى بؤمر الصبي بالصالة
[  ] 407حددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا حرملددة بددن عبددد الا د بددن الر يددع بددن سددبرة الجهنددي عددن عمدده

عبددد المل د بددن الر يددع بددن سددبرة عددن أبيدده عددن جددده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علم دوا
الصدبي الصدالة بددن سد ع سدنين واضددر وه عليهدا بدن عشددر قدال وفدي ال دداب عدن عبدد هللا بددن عمدرو قددال
أبو عيسى حدب

سبرة بن مابد الجهني حدب

حسن صدحيح وعليده الامدل عندد بادا أ دل الالدم و ده

طقول أحمد ومسحاو وقاال مدا تدره الغدالم بادد الاشدر مدن الصدالة ف نده طايدد قدال أبدو عيسدى وسدبرة دو
بن مابد الجهني و قال و بن عوسجة
باب ما جاء في الرجل طحدث في التشهد
[  ] 408حدانا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردو ه قال أخبرنا بن الم داره أخبرندا عبدد الدرحمن
بددن ز دداد بددن أناددم أو عبددد الددرحمن بددن ارفددع و كددر بددن س دوادة أخب دراه عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال قددال
رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أحدددث طانددي الرجددل وقددد جلددل فددي اخددر صددالته قبددل أو طسددلم فقددد
جازت صالته قال أبو عيسى ذا حدب

إسناده لديل بدذاه القدوب وقدد اضدطر وا فدي إسدناده وقدد ذ دب

باددا أ ددل الالددم إلددى ددذا قددالوا إذا جلددل مقدددار التشددهد وأحدددث قبددل أو طسددلم فقددد تمددج صددالته وقددال
بادا أ دل الالدم إذا أحدددث قبدل أو بتشدهد وقبدل أو طسددلم أعداد الصدالة و دو قددول الشدافاي وقدال أحمددد

إذا لددم بتشددهد وسددلم أج د اه لقددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وتحليلهددا التسددليم والتشددهد أ ددوو قددام النبددي

صلى هللا عليه وسلم فدي اانتدين فمضدى فدي صدالته ولدم بتشدهد وقدال إسدحاو بدن إبدراييم إذا تشدهد ولدم
طسددلم أجد اه واحددتج بحدددب

بددن مسدداود حددين علمدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم التشددهد فقددال إذا فرلددج

من ذا فقد قضيج ما علي قدال أبدو عيسدى وعبدد الدرحمن بدن ز داد بدن أنادم دو اإلفر قدي وقدد ضدا ه

باا أ ل الحدب

منهم طحيى بن سايد القطاو وأحمد بن حنبل

باب ما جاء إذا او المطر فالصالة في الرحال
[  ] 409حدانا أبو ح ص عمرو بن علي ال صري حدانا أبو داود الطيالسدي حددانا ز يدر بدن مااو دة
عن أبي ال ير عدن جدابر قدال ندا مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فاصدابنا مطدر فقدال النبدي
صلى هللا عليه وسلم من شاء فليصل في رحله قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر وسدمرة وأبدي الملديح عدن
أبيه وعبدد الدرحمن بدن سدمرة قدال أبدو عيسدى حددب

جدابر حددب

حسدن صدحيح وقدد رخدص أ دل الالدم

في القاود عن الجماعدة والجمادة فدي المطدر والطدين و ده طقدول أحمدد ومسدحاو قدال أبدو عيسدى سدماج

أبدا زرعدة طقدول روب ع داو بددن مسدلم عدن عمدرو بددن علدي حددبطا وقدال أبدو زرعددة لدم ندر بال صدرة أح ددظ
مددن دؤالء الطالاددة علددي بددن المدددبني وابددن الشدداذ وني وعمددرو بددن علددي وأبددو الملدديح اسددمه عددامر و قددال

ز د بن أسامة بن عمير الهذلي
باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصالة
[  ] 410حددانا إسدحاو بدن إبدراييم بدن حبيدب بدن الشدهيد ال صدري وعلدي بدن حجدر قداال حددانا عتداب
بن بشدير عدن خصديف عدن مجا دد وعكرمدة عدن بدن ع داح قدال جداء ال قدراء إلدى رسدول هللا صدلى هللا

عليدده وسددلم فقددالوا طددا رسددول هللا أو ا لنيدداء طصددلوو مددا نصددلي و صددوموو مددا نصددوم ولهددم أم دوال

طاتقددوو و تصدددقوو قددال ف د ذا صددليتم فقول دوا س د حاو هللا االاددا واالاددين م درة الحمددد هلل االاددا واالاددين م درة
وهللا أكبددر أر اددا واالاددين م درة وال إلدده إال هللا عشددر م درات ف د نكم تدددر وو بدده مددن س د قكم وال طس د قكم مددن

باد م قال وفي ال اب عن اب بن عجرة وأنل وعبد هللا بدن عمدرو وز دد بدن اابدج وأبدي الددرداء وابدن

عمر وأبي ذر قال أبو عيسى وحدب

بن ع اح حدب

حسن لر ب وفدي ال داب أطضدا عدن أبدي ر درة

والمغيرة وقد روي عن النبي صلى هللا عليده وسدلم أنده قدال خصدلتاو ال طحصديهما رجدل مسدلم إال دخدل

الجنددة طس د ح هللا فددي دب ددر ددل صددالة عش د ار و حم ددده عش د ار و كب دره عش د ار و س د ح هللا عنددد منامدده االا ددا

واالاين و حمده االاا واالاين و كبره أر اا واالاين

باب ما جاء في الصالة على الدابة في الطين والمطر
[  ] 411حدانا طحيى بن موسى حدانا ش ابة بدن سدوار حددانا عمدر بدن الرمداي البلخدي عدن طيدر بدن
ز داد عددن عمددرو بددن عطمداو بددن طالددى بددن مدرة عدن أبيدده عددن جددده أنهددم دانوا مددع النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصالة فمطروا السدماء مدن فدوقهم والبلدة مدن أسد ل مدنهم
فدداذو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو علددى راحلتدده وأقددام أو أقددام فتقدددم علددى راحلتدده فصددلى بهددم
بددومة إطمدداء طجاددل السددجود أخ ددا مددن الر ددوع قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ت ددرد بدده عمددر بددن

الرماي البلخي ال طارب إال من حدبطده وقدد روب عنده ليدر واحدد مدن أ دل الالدم و دذل روي عدن أندل
بن مال أنه صلى في ماء وطين على دابته والامل على ذا عند أ ل الالم و ه طقول أحمد ومسحاو

باب ما جاء في االجتهاد في الصالة
[  ] 412حددانا قتي دة و شددر بدن مادداذ الاقددي قدداال حددانا أبدو عوانددة عدن ز دداد بدن عالقددة عدن المغيدرة
بن شع ة قال صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى انت خج قدماه فقيدل لده أتتكلدف دذا وقدد ل در
ل ما تقدم من ذن
أبو عيسى حدب

وما تاخر قال أفال أكوو عبدا شكو ار قال وفي ال اب عدن أبدي ر درة وعائشدة قدال

المغيرة بن شع ة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو أول ما طحاسب به الابد بوم ال يامة الصالة
[  ] 413حدددانا علددي بددن نصددر بددن علددي الجهضددمي حدددانا سددهل بددن حمدداد حدددانا مددام قددال حددداني
قتددادة عددن الحسددن عددن حر د

بددن قبيصددة قددال قدددمج المدبنددة فقلددج اللهددم طسددر لددي جليسددا صددالحا قددال

فجلسددج إلددى أبددي ر درة فقلددج أنددي سددالج هللا أو برزقنددي جليسددا صددالحا فحددداني بحدددب

سددماته مددن

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لاددل هللا أو بن انددي بدده فقددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
طقددول أو أول مددا طحاسددب بدده الابددد بددوم ال يامددة مددن عملدده صددالته ف د و صددلحج فقددد أفلددح وأنجددح ومو
فسدددت فقددد خدداب وخسددر ف د و ان دتقص مددن فر ضددته شدديء قددال الددرب ع د وجددل ان ددروا ددل لابدددي مددن

تطددوع فيكمددل بهددا مددا انددتقص مددن ال ر ضددة اددم طكددوو سددائر عملدده علددى ذلد قددال وفددي ال دداب عددن تمدديم
الداري قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن لر ب من دذا الوجده وقدد روي دذا الحددب

مدن

ليدر ددذا الوجدده عدن أبددي ر درة وقدد روب ب اددا أصددحاب الحسدن عددن الحسددن عدن قبيصددة بددن حر د
لير ذا الحدب

والمشهور و قبيصة بن حر

وروي عن أنل بدن حكديم عدن أبدي ر درة عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم نحو ذا
باب ما جاء فيمن صلى في بوم وليلة انتي عشرة ر اة من السنة وماله فيه من ال ضل
[  ] 414حدددانا محمددد ب دن ارفددع النيسددابوري حدددانا إسددحاو بددن سددليماو ال درازي حدددانا المغي درة بددن ز دداد
عن عطاء عن عائشة قالج قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن ادابر علدى انتدي عشدرة ر ادة مدن

الس ددنة بن ددي هللا ل دده بيت ددا ف ددي الجن ددة أر ددع ر ا ددات قب ددل ال ه ددر ور ات ددين با ددد ا ور ات ددين با ددد المغ ددرب
ور اتين بادد الاشداء ور اتدين قبدل ال جدر قدال وفدي ال داب عدن أم حبي دة وأبدي ر درة وأبدي موسدى وابدن

عمدر قدال أبددو عيسدى حددب

أ ل الالم من قبل ح ه

لر دب مددن دذا الوجده ومغيدرة بدن ز داد قددد تكلدم فيده باددا

عائشددة حددب

[  ] 415حدددانا محم ددود بددن ل دديالو حدددانا مؤم ددل ددو ب ددن إسددماعيل ح دددانا سدداياو الط ددوري ع دن أب ددي
إسحاو عن المسيب بن رافع عدن عن سدة بدن أبدي سداياو عدن أم حبي دة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم من صلى في بوم وليلة انتي عشرة ر اة بني له بيج فدي الجندة أر ادا قبدل ال هدر ور اتدين
بادد ا ور اتدين بادد المغددرب ور اتدين بادد الاشداء ور اتددين قبدل صدالة ال جدر قددال أبدو عيسدى وحدددب
حسن صحيح وقد روي عن عن سة من لير وجه

عن سة عن أم حبي ة في ذا ال اب حدب
باب ما جاء في ر اتي ال جر من ال ضل

[  ] 416حدانا صالح بن عبد هللا الترمذي حددانا أبدو عواندة عدن قتدادة عدن ز اررة بدن أوفدى عدن سداد
بن شام عن عائشدة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ر اتدا ال جدر خيدر مدن الددنيا ومدا فيهدا
قال وفي ال اب عن علدي وابدن عمدر وابدن ع داح قدال أبدو عيسدى حددب

وقد روب أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد هللا الترمذي حدب

عائشدة حددب

حسدن صدحيح

عائشة

باب ما جاء في تخايف ر اتي ال جر وما او النبي صلى هللا عليه وسلم طق أر فيهما
[  ] 417حدددانا محمددود بددن لدديالو وأبددو عمددار قدداال حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن أبددي
إسحاو عن مجا د عن بن عمدر قدال رمقدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم شده ار فكداو طقد أر فدي الدر اتين

قبددل ال جددر بقددل طددا أبهددا الكددافروو وقددل ددو هللا أحددد قددال وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود وأنددل وأبددي ر درة
وابددن ع دداح وح صددة وعائشددة ق ددال أبددو عيسددى حدددب

الطددوري عددن أبددي إسددحاو إال مددن حدددب

بددن عم ددر حدددب

حسددن وال نارفدده مددن ح دددب

أبددي أحمددد والماددروب عنددد الندداح حدددب

إسددحاو وقددد روي عددن أبددي أحمددد عددن إس درائيل ددذا الحدددب

إس درائيل عددن أبددي

أطضددا وأبددو أحمددد ال يددري اقددة حددافظ قددال

سماج بندا ار طقول ما رأبج أحدا أحسدن ح دا مدن أبدي أحمدد ال يدري وأبدو أحمدد اسدمه محمدد بدن عبدد

هللا بن ال ير الكوفي ا سدي

باب ما جاء في الكالم باد ر اتي ال جر
[  ] 418حدانا بوسف بن عيسى المروزي حدانا عبد هللا بن إدر دل قدال سدماج مالد بدن أندل عدن
أبي النضر عن أبي سدلمة عدن عائشدة قالدج داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا صدلى ر اتدي ال جدر
فد و اندج لده الدي حاجدة لمندي ومال خدرق إلدى الصدالة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقددد

ك دره باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م الكددالم باددد طلددوع ال جددر
حتى طصلي ص الة ال جر إال ما او من ذ ر هللا أو مما ال بد منه و و قول أحمد ومسحاو
باب ما جاء ال صالة باد طلوع ال جر إال ر اتين
[  ] 419حدانا أحمد بن عبدة الضبي حدانا عبد الا

بدن محمدد عدن قدامدة بدن موسدى عدن محمدد

بددن الحصددين عددن أبددي علقمددة عددن طسددار مددولى بددن عمددر عددن بددن عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسدلم قدال ال صدالة بادد ال جدر إال سدجدتين وماندى دذا الحددب

إنمدا طقدول ال صدالة بادد طلدوع ال جدر

إال ر اتددي ال جددر قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن عمددرو وح صددة قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

بددن عمددر

قدامة بن موسى وروب عنه لير واحد و دو مدا اجتمدع عليده أ دل

الالم ر وا أو طصلي الرجل باد طلوع ال جر إال ر اتي ال جر

باب ما جاء في اإلضطجاع باد ر اتي ال جر
[  ] 420حدانا بشر بن مااذ الاقدي حدانا عبد الواحد بن ز اد حددانا ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن
أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا صددلى أحددد م ر اتددي ال جددر فليضددطجع علددى
طمينده قدال وفددي ال داب عددن عائشدة قدال أبددو عيسدى حدددب

أبدي ر درة حدددب

حسدن صددحيح لر دب مددن

ذا الوجه وقدد روب عدن عائشدة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو إذا صدلى ر اتدي ال جدر فدي بيتده

اضطجع على طمينه وقد رأب باا أ ل الالم أو ط ال ذا استح ابا
باب ما جاء إذا أنيمج الصالة فال صالة إال المكتو ة

[  ] 421حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا روي بدن ع دادة حددانا ز ر دا بدن إسدحاو حددانا عمدرو بدن دبندار

قال سماج عطاء بن طسار عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إذا أنيمدج الصدالة
فدال صدالة إال المكتو ددة قدال وفدي ال دداب عدن بددن بحيندة وعبدد هللا بددن عمدرو وعبدد هللا بددن سدرجل وابددن
ع اح وأنل قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن و كدذا روب أبدوب وورقداء بدن عمدر وز داد

بدن سدداد ومسدماعيل بددن مسدلم ومحمددد بدن جحددادة عدن عمددرو بدن دبنددار عدن عطدداء بدن طسددار عدن أبددي
ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وروب حماد بدن ز دد وسداياو بدن عييندة عدن عمدرو بدن دبندار فلدم

برفااه والحدب

المرفوع أصح عندنا والامل على ذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم وليددر م إذا أنيمددج الصددالة أو ال طصددلي الرجددل إال المكتو ددة و دده طقددول سدداياو الطددوري

وابن الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو وقد روي ذا الحدب

عن أبي ر رة عن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم من لير ذا الوجه رواه عيداح بدن ع داح القت داني المصدري عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا
باب ما جاء فيمن ت وته الر اتاو قبل ال جر طصليهما باد صالة ال جر
[  ] 422حدانا محمد بن عمرو السواو البلخي قال حدانا عبد الا د بدن محمدد عدن سداد بدن سدايد

ع ددن محم ددد ب ددن إبد دراييم ع ددن ج ددده ن دديل ق ددال خ ددرق رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم فانيم ددج الص ددالة
فص ددليج ما دده الص د ح ا ددم انص ددرب النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم فوج دددني أص ددلي فق ددال مه ددال ط ددا ن دديل
أصالتاو ماا قلج طا رسول هللا إندي لدم أكدن ر ادج ر اتدي ال جدر قدال فدال إذو قدال أبدو عيسدى حددب
محمد بن إبراييم ال نارفه مطدل دذا إال مدن حددب

سداد بدن سدايد وقدال سداياو بدن عييندة سدمع عطداء

بن أبي ر اي من سداد بدن سدايد دذا ومنمدا بدروب دذا الحددب
الحدددب

مرسدال وقدد قدال قدوم مدن أ دل مكدة بهدذا

لددم بددروا باسددا أو طصددلي الرجددل الددر اتين باددد المكتو ددة قبددل أو تطلددع الشددمل قددال أبددو عيسددى

وسدداد بددن سددايد ددو أخددو طحيددى بددن سددايد ا نصدداري قددال وندديل ددو جددد طحيددى بددن سددايد ا نصدداري
و قال و نيل بن عمرو و قال دو نديل بدن قهدد ومسدناد دذا الحددب

التيمددي لددم طسددمع مددن ندديل وروب باضددهم ددذا الحدددب

عددن سدداد بددن سددايد عددن محمددد بددن إب دراييم أو

النبي صلى هللا عليه وسلم خرق فرأب نيسا و ذا أصح من حدب
باب ما جاء في إعادتهما باد طلوع الشمل

لديل بمتصدل محمدد بدن إبدراييم

عبد الا

عن ساد بن سايد

[  ] 423حددانا ع ددة بددن مكدرم الامددي ال صددري حدددانا عمدرو بددن عاصددم حدددانا مدام عددن قتددادة عددن
النضدر بددن أنددل عدن بشددير بددن نهيد عدن أبددي ر درة قدال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مددن لددم
طصل ر اتي ال جدر فليصدلهما بادد مدا تطلدع الشدمل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ال نارفده إال مدن دذا

الوجه وقد روي عن بن عمر أنه فاله والامل على ذا عند باا أ دل الالدم و ده طقدول سداياو الطدوري
وابددن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو قددال وال نالددم أحدددا روب ددذا الحدددب
نحو ذا إال عمرو بن عاصم الكالبي والماروب من حدب

عددن مددام بهددذا اإلسددناد

قتادة عن النضدر بدن أندل عدن بشدير بدن

نهيد عددن أبدي ر درة عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قددال مدن أدره ر اددة مدن صددالة الصد ح قبددل أو
تطلع الشمل فقد أدره الص ح

باب ما جاء في ا ر ع قبل ال هر
[  ] 424حدانا محمد بدن بشدار حددانا أبدو عدامر الاقددي حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن عاصدم
بن ضمرة عن علي قال او النبي صلى هللا عليده وسدلم طصدلي قبدل ال هدر أر ادا و ادد ا ر اتدين قدال
وفي ال اب عن عائشدة وأم حبي دة قدال أبدو عيسدى حددب

علدي حددب

حسدن قدال أبدو بكدر الاطدار قدال

علي بن عبد هللا عن طحيى بن سايد عن ساياو قدال ندا نادرب فضدل حددب

حدددب

عاصدم بدن ضدمرة علدى

الحددارث والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ومددن

باددد م طخت دداروو أو طص ددلي الرجددل قب ددل ال ه ددر أر ددع ر اددات و ددو ق ددول سدداياو الط ددوري واب ددن الم دداره
ومسددحاو وأ ددل الكوفددة وقددال باددا أ ددل الالددم صددالة الليددل والنهددار مطنددى مطنددى بددروو ال صددل بددين ددل

ر اتين و ه طقول الشافاي وأحمد
باب ما جاء في الر اتين باد ال هر
[  ] 425حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إب دراييم عددن أبددوب عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال
صدليج مدع النبدي صددلى هللا عليده وسدلم ر اتدين قبددل ال هدر ور اتدين بادد ا قددال وفدي ال داب عدن علددي

وعائشة قال أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

صحيح

باب منه اخر
[  ] 426ح دددانا عب ددد الد دوارث ب ددن عبي ددد هللا الاتك ددي الم ددروزي أخبرن ددا عب ددد هللا ب ددن الم دداره ع ددن خال ددد
الحذاء عن عبدد هللا بدن شدقيق عدن عائشدة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو إذا لدم طصدل أر ادا قبدل
ال هر صدال ن بادده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب إنمدا نارفده مدن حددب

بدن الم داره مدن

ذا الوجه وقد رواه ني ل بن الر يع عن شع ة عن خالد الحذاء نحدو دذا وال نالدم أحددا رواه عدن شدع ة

لير نيل بن الر يع وقد روب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا

[  ] 427حدانا علي بن حجر أخبرنا ب د بدن داروو عدن محمدد بدن عبدد هللا الشدايطي عدن أبيده عدن
عن سة بن أبدي سداياو عدن أم حبي دة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن صدلى قبدل ال هدر
أر اددا و اددد ا أر اددا حرمدده هللا علددى النددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
ذا الوجه

حسددن لر ددب وقددد روي مددن ليددر

[  ] 428حدانا أبو بكر محمد بن إسحاو ال غدادي حدانا عبد هللا بدن بوسدف التنيسدي الشدامي حددانا
الهيددطم بددن حميددد أخبرنددي الاددالء ددو بددن الحددارث عددن القاسددم أبددي عبددد الددرحمن عددن عن سددة بددن أبددي

سداياو قدال سدماج أختدي أم حبي دة زوق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم تقدول سدماج رسدول هللا صددلى هللا
عليده وسددلم طقددول مددن حددافظ علددى أر ددع ر اددات قبددل ال هددر وأر ددع باددد ا حرمدده هللا علددى النددار قددال أبددو
عيسددى ددذا الحدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده والقاسددم ددو بددن عبددد الددرحمن طكنددى أبددا عبددد

الرحمن و و مولى عبد الرحمن بن خالد بن ب د بن مااو ة و و اقة شامي و و صاحب أبي أمامة

باب ما جاء في ا ر ع قبل الاصر
[  ] 429حدددانا بندددار محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو عددامر ددو الاقدددي عبددد المل د بددن عمددرو ح دددانا
ساياو عن أبي إسدحاو عدن عاصدم بدن ضدمرة عدن علدي قدال داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طصدلي
قبددل الاصددر أر ددع ر اددات ط صددل بيددنهن بالتسددليم علددى المالئكددة المقددر ين ومددن ت د اهم مددن المسددلمين

والمدؤمنين قددال أبدو عيسددى وفدي ال دداب عددن بدن عمددر وعبدد هللا بددن عمددرو قدال أبددو عيسدى حدددب

علددي

حسن واختار إسحاو بن إبراييم أو ال ط صل في ا ر ع قبل الاصدر واحدتج بهدذا الحددب

وقدال

حدب

إسحاو ومانى أنه ط صل بينهن بالتسليم طاني التشهد ورأب الشافاي وأحمدد صدالة الليدل والنهدار مطندى

مطنى طختاراو ال صل في ا ر ع قبل الاصر

[  ] 430حدددانا طحيددى بددن موسددى ومحمددود بددن لدديالو وأحمددد بددن إب دراييم الدددورقي وليددر واحددد قددالوا
حددانا أبدو داود الطيالسدي حددانا محمدد بدن مسدلم بدن مهدراو سدمع جدده عدن بدن عمدر عدن النبدي صددلى

هللا عليه وسلم قال رحم هللا أم ار صلى قبل الاصر أر اا قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب حسن

باب ما جاء في الر اتين باد المغرب والقراءة فيهما
[  ] 431حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حددانا بددل بدن المحبدر حددانا عبدد الملد بدن مادداو عدن
عاصم بن بهدلة عن أبدي وائدل عدن عبدد هللا بدن مسداود أنده قدال مدا أحصدي مدا سدماج مدن رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم طقد د أر فددي الددر اتين با ددد المغددرب وفددي ال ددر اتين قبددل صددالة ال ج ددر بقددل طددا أبه ددا
الكددافروو وقددل ددو هللا أحددد قددال وفددي ال دداب عددن بددن عمددر قددال أبددو عيسددى حدددب
لر ب من حدب

بن مساود ال نارفه إال من حدب

بددن مسدداود حدددب

عبد المل بن ماداو عن عاصم

باب ما جاء أنه طصليهما في البيج
[  ] 432حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إب دراييم عددن أبددوب عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال

صددليج مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ر اتددين باددد المغددرب فددي بيتدده قددال وفددي ال دداب عددن ارفددع بددن
خدطج و اب بن عجرة قال أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح

[  ] 433حدددانا الحسددن بددن علددي الحل دواني الخددالل حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن أبددوب عددن
نافع عن بن عمدر قدال ح دج عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عشدر ر ادات داو طصدليها بالليدل
والنهددار ر اتددين قبددل ال هددر ور اتددين باددد ا ور اتددين باددد المغددرب ور اتددين باددد الاشدداء ارخ درة قددال
وحداتني ح صة أنه او طصلي قبل ال جر ر اتين ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 434حدانا الحسن بن علي حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامدر عدن ال دري عدن سدالم عدن بدن عمدر

عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في فضل التطوع وسج ر اات باد المغرب
[  ] 435حدانا أبو ر ب طاني محمد بن الاالء الهمداني حدانا ز د بن الح اب حددانا عمدر بدن أبدي

خطام عن طحيى بن أبي طير عن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
مدن صددلى بادد المغددرب سدج ر اددات لدم بددتكلم فيمددا بيدنهن بسددوء عددلن لدده بع دادة انتددي عشدرة سددنة قددال

أبو عيسى وقدد روي عد ن عائشدة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن صدلى بادد المغدرب عشدر ن
ر اة بنى هللا له بيتا في الجنة قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حددب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

ز د بن الح داب عدن عمدر بدن أبدي خدطام قدال وسدماج محمدد بدن إسدماعيل طقدول عمدر بدن عبدد هللا بدن
أبي خطام منكر الحدب

وضا ه جدا

باب ما جاء في الر اتين باد الاشاء
[  ] 436حدانا أبو سلمة طحيى بن خلف حدانا بشدر بدن الم ضدل عدن خالدد الحدذاء عدن عبدد هللا بدن

شددقيق قددال سددالج عائشددة عددن صددالة رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددج دداو طصددلي قبددل ال هددر
ر اتددين و اددد ا ر اتددين و اددد المغددرب انتددين و اددد الاشدداء ر اتددين وقبددل ال جددر انتددين قددال وفددي ال دداب
عن علي وابن عمر قال أبو عيسى حدب

عبد هللا بن شقيق عن عائشة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو صالة الليل مطنى مطنى
[  ] 437حدددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن نددافع عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده ق دال

صالة الليل مطنى مطنى ف ذا خ ج الص ح فاوتر بواحدة واجال اخر صدالت وتد ار قدال أبدو عيسدى وفدي
ال داب عددن عمددرو بددن ع سددة قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن عمددر حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا

عنددد أ ددل الالددم أو صددالة الليددل مطنددى مطنددى و ددو قددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره والشددافاي وأحمددد

ومسحاو

باب ما جاء في فضل صالة الليل
[  ] 438حددانا قتي ددة حددانا أبددو عوانددة عدن أبددي بشددر عدن حميددد بدن عبددد الددرحمن الحميدري عددن أبددي
ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أفضددل الصدديام باددد شددهر رمضدداو شددهر هللا المحددرم
وأفضل الصالة باد ال ر ضة صالة الليل قال وفي ال اب عن جدابر و دالل وأبدي أمامدة قدال أبدو عيسدى
حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح قددال أبددو عيسددى وأبددو بشددر اسددمه جا ددر بددن أبددي وحشددية واسددم

أبي وحشية إطاح
باب ما جاء في وصف صالة النبي صلى هللا عليه وسلم بالليل
[  ] 439ح دددانا إس ددحاو ب ددن موس ددى ا نص دداري ح دددانا ما ددن ح دددانا مالد د ع ددن س ددايد ب ددن أب ددي س ددايد

المقبدري عدن أبدي سدلمة أنده أخبدره أنده سددال عائشدة يدف اندج صدالة رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم
بالليل في رمضاو فقالدج مدا داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ب دد فدي رمضداو وال فدي ليدره علدى
إحدب عشرة ر اة طصلي أر اا فال تسال عن حسنهن وطولهن ام طصلي أر اا فدال تسدال عدن حسدنهن
وطولهن ام طصلي االادا فقالدج عائشدة فقلدج طدا رسدول هللا أتندام قبدل أو تدوتر فقدال طدا عائشدة أو عيندي

تناماو وال بنام قلبي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 440حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان بدن عيسدى حددانا مالد عدن بدن شدهاب عدن

عددروة عددن عائشددة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طصددلي مددن الليددل إحدددب عشدرة ر اددة بددوتر
منها بواحدة ف ذا فرغ منها اضطجع على شقه ا طمن
[  ] 441حدانا قتي ة عن مال عن بن شهاب نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب منه
[  ] 442حدددانا أبددو ر ددب قددال حدددانا و يددع عددن شددع ة عددن أبددي جم درة الضد اي عددن بددن ع دداح قددال
كاو النبي صلى هللا عليه وسلم طصدلي مدن الليدل ادالث عشدرة ر ادة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح وأبو جمرة الض اي اسمه نصر بن عمراو الض اي
باب منه
[  ] 443حدانا ناد حدانا أبو ا حو

عن ا عمدل عدن إبدراييم عدن ا سدود بدن ب دد عدن عائشدة

قالددج دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طصددلي مددن الليددل تسددع ر اددات قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة
وز د بن خالد وال ضل بدن ع داح قدال أبدو عيسدى حددب

عائشدة حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا

الوجه
[  ] 444ورواه ساياو الطوري عن ا عمل نحو ذا حددانا بدذل محمدود بدن لديالو حددانا طحيدى بدن

ادم عن ساياو عن ا عمل قال أبو عيسى وأكطر ما روب عن النبي صلى هللا عليده وسدلم فدي صدالة
الليل االث عشرة ر اة مع الوتر وأقل ما وصف من صالته بالليل تسع ر اات

باب إذا نام عن صالته بالليل صلى بالنهار
[  ] 445حدانا قتي ة حدانا أبو عواندة عدن قتدادة عدن ز اررة بدن أوفدى عدن سداد بدن شدام عدن عائشدة
قالج او النبي صلى هللا عليه وسلم إذا لم طصل من الليل مناه من ذلد الندوم أو للبتده عينداه صدلى
من النهار انتي عشرة ر اة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صدحيح قدال أبدو عيسدى وسداد بدن شدام

و بدن عدامر ا نصداري و شدام بدن عدامر دو مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حددانا ع داح
و بن عبد الا يم الانبري حدانا عتاب بن المطنى عن به بن حكيم قدال داو ز اررة بدن أوفدى قاضدي

ال صدرة و دداو بددؤم فددي بنددي قشددير فقد أر بومددا فددي صددالة الصد ح ل فد ذا نقددر فددي الندداقور فددذل بوم ددذ بددوم

عسير و خر ميتا فكنج فيمن احتمله إلى داره

باب ما جاء في ن ول الرب ع وجل إلى السماء الدنيا ل ليلة
[  ] 446حدانا قتي ة حدانا طاقوب بن عبد الدرحمن اإلسدكندراني عدن سدهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده
ع ددن أب ددي ر د درة أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال بند د ل هللا إل ددى الس ددماء ال دددنيا ددل ليل ددة ح ددين

طمض ددي الد د

اللي ددل ا ول فيق ددول أن ددا الملد د م ددن ذا ال ددذي ب دددعوني فاس ددتجيب ل دده م ددن ذا ال ددذي طس ددالني

فاعطيه من ذا الذي طستغ رني فال ر له فال ب ال ذل حتى طضديء ال جدر قدال وفدي ال داب عدن علدي

بن أبي طالب وأبي سايد ورفاعة الجهني وجبير بن مطام وابن مسداود وأبدي الددرداء وعطمداو بدن أبدي
الاا

قال أبو عيسى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن صدحيح وقدد روي دذا الحددب

مدن أوجده طيدرة

عن أبي ر رة عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم وروي عنده أنده قدال بند ل هللا عد وجدل حدين ب قدى الد

الليل ارخر و و أصح الرواطات
باب ما جاء في قراءة الليل

[  ] 447حدانا محمود بن ليالو حدانا طحيى بن إسدحاو دو السدالحيني حددانا حمداد بدن سدلمة عدن

اابج البناني عن عبد هللا بن ر اي ا نصداري عدن أبدي قتدادة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال بدي

بكر مررت ب وأنج تق أر وأنج تخ ا من صوت فقدال أندي أسدماج مدن ناجيدج قدال أرفدع قلديال وقدال
لامددر مددررت ب د وأنددج تق د أر وأنددج ترفددع صددوت قددال إنددي أوقددظ الوسددناو وأطددرد الشدديطاو قددال اخ ددا
قلدديال قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وأم ددانة وأنددل وأم سددلمة وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ب ومنما اسنده طحيى بن إسحاو عن حماد بن سلمة وأكطر الناح إنما رووا دذا الحددب

عن عبد هللا بن ر اي مرسال

عدن اابدج

[  ] 448حدانا أبو بكر محمد بن نافع ال صري حدانا عبد الصمد بن عبد الدوارث عدن إسدماعيل بدن

مسددلم الابدددي عددن أبددي المتو ددل الندداجي عددن عائشددة قالددج قددام النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بوطددة مددن
القراو ليلة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 449حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

ع ددن مااو ددة بددن صددالح عددن عب ددد هللا بددن أبددي ندديل قددال س ددالج

عائشة يف او قراءة النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بالليدل أكداو طسدر بدالقراءة أم طجهدر فقالدج دل ذلد
قد او ط ال ر ما أسر بالقراءة ور ما جهر فقلج الحمدد هلل الدذي جادل فدي ا مدر سداة قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء في فضل صالة التطوع في البيج

[  ] 450حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا عبددد هللا بددن سددايد بددن أبددي نددد عددن
سددالم أبددي النضددر عددن بسددر بددن سددايد عددن ز ددد بددن اابددج عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أفضددل
صالتكم في بيوتكم إ ال المكتو ة قال وفي ال اب عن عمدر بدن الخطداب وجدابر بدن عبدد هللا وأبدي سدايد
وأبي ر رة وابن عمر وعائشة وعبد هللا بن ساد وز د بدن خالدد الجهندي قدال أبدو عيسدى حددب

اابدج حددب

حسدن وقدد اختلدف الندداح فدي رواطدة دذا الحددب

ز دد بدن

فدروب موسددى بدن ع دة ومبدراييم بدن أبددي

النض ددر ع ددن أب ددي النض ددر مرفوع ددا ورواه مالد د ب ددن أن ددل ع ددن أب ددي النض ددر ول ددم برفا دده وأوق دده باض ددهم
والحدب

المرفوع أصح

[  ] 451حدانا إسحاو بن منصور أخبرنا عبد هللا بن نمير عن عبيد هللا بن عمر عدن ندافع عدن بدن
عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال صددلوا فددي بيددوتكم وال تتخددذو ا قبددو ار قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

أبواب الوتر
باب ما جاء في فضل الوتر
[  ] 452حدانا قتي ة حدانا اللي

بن ساد عن ب د بن أبي حبيب عن عبد هللا بن ارشدد ال وفدي عدن

عبد هللا بن أبي مرة ال وفي عن خارجة بن حذافة أنده قدال خدرق عليندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
فقدال أو هللا أمددد م بصددالة ددي خيددر لكددم مددن حمددر الددنام الددوتر جالدده هللا لكددم فيمددا بددين صددالة الاشدداء
إلددى أو ططلددع ال جددر قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وعبددد هللا بددن عمددرو و ر دددة وأبددي بص درة الغ دداري
صدداحب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى حدددب
نارفه إال من حدب

خارجددة بددن حذافددة حدددب

ب د بن أبي حبيدب وقدد و دم بادا المحدداين فدي دذا الحددب

لر ددب ال

فقدال عدن عبدد هللا

بن راشد ال رقي و و و دم فدي دذا وأبدو بصدرة الغ داري اسدمه حميدل بدن بصدرة وقدال باضدهم جميدل بدن

بصرة وال طصح وأبو بصرة الغ اري رجل اخر بروي عن أبي ذر و و بن أخي أبي ذر
باب ما جاء أو الوتر ليل بحتم

[  ] 453حدددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح حدددانا أبددو إسددحاو عددن عاصددم بددن ضددمرة عددن
علي قال الدوتر لديل بحدتم صدالتكم المكتو دة ولكدن سدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وقدال إو هللا
وتر طحب الوتر فاوتروا طا أ ل القراو قال وفي ال داب عدن بدن عمدر وابدن مسداود وابدن ع داح قدال أبدو
عيسى حدب

علي حدب

حسن

[  ] 454وروب سدداياو الطددوري ولي دره عددن أبددي إسددحاو عددن عاصددم بددن ضددمرة عددن علددي قددال الددوتر
ليل بحتم هي ة الصالة المكتو دة ولكدن سدنة سدنها رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حددانا بدذل محمدد

بن بشار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي عدن سداياو عدن أبدي إسدحاو و دذا أصدح مدن حددب

أبدي بكدر

بن عياح وقد رواه منصور بن الماتمر عن أبي إسحاو نحو رواطة أبي بكر بن عياح
باب ما جاء في رايية النوم قبل الوتر
[  ] 455حدانا أبو ر ب حدانا طحيى ز ر ا بن أبي زائدة عدن إسدرائيل عدن عيسدى بدن أبدي عد ة عدن
الشابي عن أبدي ادور ا زدي عدن أبدي ر درة قدال أمرندي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو أوتدر قبدل
أو أنام قال عيسى بن أبي وع ة او الشابي بوتر أول الليل ام بندام قدال وفدي ال داب عدن أبدي ذر قدال

أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن لر ب من ذا الوجه وأبدو ادور ا زدي اسدمه حبيدب بدن أبدي

مليكدة وقدد اختددار قدوم مددن أ دل الالددم مدن أصدحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم ومددن بادد م أو ال بنددام

الرجددل حتددى بددوتر وروي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال مددن خشددي مددنكم أو ال طسددتيقظ مددن

اخدر الليددل فليددوتر مددن أولدده ومددن طمددع مددنكم أو طقددوم مدن اخددر الليددل فليددوتر مددن اخددر الليددل فد و قدراءة
القراو في اخر الليل محضورة و ي أفضل حددانا بدذل

ساياو عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم بذل

نداد حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن أبدي

باب ما جاء في الوتر من أول الليل واخره
[  ] 456حدانا أحمد بن منيع حدانا أبو بكر بن عياح حددانا أبدو حصدين عدن طحيدى بدن واداب عدن

مسدروو أندده سددال عائشدة عددن وتددر رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقالدج مددن ددل الليدل قددد أوتددر أولدده

وأوسطه واخره فانتهى وتره حين مات إلى السحر قال أبو عيسى أبدو حصدين اسدمه عطمداو بدن عاصدم

ا سدددي قددال وفددي ال دداب عددن علددي وجددابر وأبددي مسدداود ا نصدداري وأبددي قتددادة ق دال أبددو عيسددى حدددب
عائشة حدب

حسن صحيح و و الذي اختاره باا أ ل الالم الوتر من اخر الليل

باب ما جاء في الوتر بس ع
[  ] 457حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن عمرو بن مرة عن طحيدى بدن الجد ار عدن أم
سلمة قالج او النبي صلى هللا عليه وسلم بوتر بطالث عشرة ر اة فلما بدر وضداف أوتدر بسد ع قدال
وفددي ال دداب عددن عائشددة قددال أبددو عيسددى حدددب

أم سددلمة حدددب

حسددن وقددد روي عددن النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم الددوتر بددطالث عشد درة ومحدددب عش درة وتسددع وس د ع وخم ددل واددالث وواحدددة قددال إسددحاو ب ددن

إبدراييم ماندى مدا روي أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو بدوتر بدطالث عشدرة قدال إنمدا مانداه أنده دداو
طصلي من الليل االث عشرة ر اة مع الدوتر فنسدبج صدالة الليدل إلدى الدوتر وروب فدي ذلد حددبطا عدن
عائشة واحتج بما روب عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قدال أوتدروا طدا أ دل القدراو قدال إنمدا عندي بده

نيام الليل طقوم إنما نيام الليل على أصحاب القراو
باب ما جاء في الوتر بخمل
[  ] 459حدانا إسحاو بن منصور الكوسدج حددانا عبدد هللا بدن نميدر حددانا شدام بدن عدروة عدن أبيده

عن عائشة قالج اندج صدالة النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدن الليدل ادالث عشدرة ر ادة بدوتر مدن ذلد

بخمددل ال طجلددل فددي شدديء مددنهن إال فددي اخددر ن ف د ذا أذو المددؤذو قددام فصددلى ر اتددين خاي تددين قددال
وفددي ال دداب عددن أبددي أبددوب قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة حدددب

حسددن صددحيح وقددد رأب باددا أ ددل

الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م الدوتر بخمدل وقدالوا ال طجلدل فدي شديء مددنهن
إال في اخر ن قال أبو عيسى وسالج أبا مصاب المدبني عن ذا الحدب

داو النبدي صدلى هللا عليده

وسلم بوتر بالتسع والس ع قلج يف بوتر بالتسع والس ع قال طصلي مطنى مطنى و سلم و وتر بواحدة
باب ما جاء في الوتر بطالث

[  ] 460حدددانا ندداد حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح عددن أبددي إسددحاو عددن الحددارث عددن علددي قددال دداو

النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم بددوتر بددطالث طقد أر فدديهن بتسددع سددور مدن الم صددل طقد أر فدي ددل ر اددة بددطالث
سور اخر ن قل دو هللا أحدد قدال وفدي ال داب عدن عمدراو بدن حصدين وعائشدة وابدن ع داح وأبدي أبدوب

وعبد الرحمن بن أب ب عن أبي بن اب و روب أطضا عن عبدد الدرحمن بدن أبد ب عدن النبدي صدلى هللا
عليه وسلم كذا روب باضهم فلدم بدذ روا فيده عدن أبدي وذ در باضدهم عدن عبدد الدرحمن بدن أبد ب عدن

أبي قال أبو عيسى وقد ذ ب قوم من أ ل الالم من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م إلدى
ددذا و أروا أو ب ددوتر الرج ددل ب ددطالث ق ددال س دداياو إو ش د ج أوت ددرت بخم ددل ومو ش د ج أوت ددرت ب ددطالث ومو

ش د ج أوتددرت بر اددة قددال سدداياو والددذي أسددتحب أو أوتددر بددطالث ر اددات و ددو قددول بددن الم دداره وأ ددل
الكوفة حدانا سايد بن طاقوب الطالقاني حدانا حماد بن ز د عن شام عن محمد بن سدير ن قدال دانوا

بوتروو بخمل و طالث و ر اة و روو ل ذل حسنا
باب ما جاء في الوتر بر اة

[  ] 461حددانا قتي دة حددانا حمداد بددن ز دد عدن أندل بددن سدير ن قدال سدالج بددن عمدر فقلدج أطيدل فددي
ر اتدي ال جددر فقددال داو النبددي صددلى هللا عليده وسددلم طصددلي مدن الليددل مطنددى مطندى و ددوتر بر اددة و دداو
طصلي الدر اتين وا ذاو فدي أذنده طاندي طخ دف قدال وفدي ال داب عدن عائشدة وجدابر وال ضدل بدن ع داح

وأبدي أبدوب وابدن ع دداح قدال أبدو عيسددى حددب

بد ن عمدر حدددب

حسدن صدحيح والامددل علدى دذا عنددد

باا أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم والتاباين أروا أو ط صدل الرجدل بدين الدر اتين

والطالطة بوتر بر اة و ه طقول مال والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء فيما طق أر به في الوتر

[  ] 462حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن أبددي إسددحاو عددن سددايد بددن جبيددر عددن بددن ع دداح

قال او النبي صلى هللا عليده وسدلم طقد أر فدي الدوتر بسد ح اسدم ر د ا علدى وقدل طدا أبهدا الكدافروو وقدل
ددو هللا أحددد فددي ر اددة ر اددة قددال وفددي ال دداب عددن علددي وعائشددة وعبددد الددرحمن بددن أب د ي عددن أبددي بددن

كاب و روب عن عبد الرحمن بن أب ي عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أبدو عيسدى وقدد روي عدن
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده ق د أر فددي الددوتر فددي الر اددة الطالطددة بددالماوذتين وقددل ددو هللا أحددد والددذي

اختدداره أكطددر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ومددن باددد م أو طق د أر بسد ح اسددم ر د

ا على وقل طا أبها الكافروو وقل و هللا أحد طق أر في ل ر اة من ذل بسورة

[  ] 463حدانا إسحاو بن إبراييم بن حبيب بن الشهيد ال صري حددانا محمدد بدن سدلمة الح ارندي عدن
خصديف عدن عبدد الا د بدن جددر ج قدال سدالنا عائشدة بداي شدديء داو بدوتر رسدول هللا صدلى هللا عليدده

وسلم قالج او طقد أر فدي ا ولدى بسد ح اسدم ر د ا علدى وفدي الطانيدة بقدل طدا أبهدا الكدافروو وفدي الطالطدة
بقل و هللا أحد والماوذتين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب قدال وعبدد الا د

دذا دو والدد بدن

جر ج صاحب عطاء وابن جر ج اسمه عبد المل بن عبدد الا د بدن جدر ج وقدد روب طحيدى بدن سدايد

ا نصاري ذا الحدب

عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في القنوت في الوتر
[  ] 464حدانا قتي ة حددانا أبدو ا حدو

عدن أبدي إسدحاو عدن بر دد بدن أبدي مدر م عدن أبدي الحدوراء

السددادي قددال قددال الحسددن بددن علددي رضددى هللا تاددالى عنهمددا علمنددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
كلمات أقولهن في الوتر اللهم ا دني فيمن دبج وعافني فيمن عافيج وتدولني فديمن توليدج و داره لدي
فيمدا أعطيدج وقنددي شدر مددا قضديج ف ند تقضدى وال طقضدى عليد ومنده ال بددذل مدن واليددج ت ار دج ر نددا
وتااليدج قدال وفدي ال داب عدن علددي قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حدددب

حسددن ال نارفده إال مدن دذا الوجده مددن

أبددي الحددوراء السددادي واسددمه ر ياددة بددن شددي او وال ناددرب عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي

القنددوت فددي الددوتر شددي ا أحسددن مددن ددذا واختلددف أ ددل الالددم فددي القنددوت فددي الددوتر ف درأب عبددد هللا بددن

مسدداود القنددوت فددي الددوتر فددي السددنة لهددا واختددار القنددوت قبددل الر ددوع و ددو قددول باددا أ ددل الالددم و دده

طقول ساياو الطوري وابن الم داره ومسدحاو وأ دل الكوفدة وقدد روب عدن علدي بدن أبدي طالدب أنده داو ال

طقنج إال في النصف ارخر من رمضداو و داو طقندج بادد الر دوع وقدد ذ دب بادا أ دل الالدم إلدى دذا

و ه طقول الشافاي وأحمد
باب ما جاء في الرجل بنام عن الوتر أو بنساه
[  ] 465حدددان ا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا عبددد الددرحمن بددن ز ددد بددن أسددلم عددن أبيدده عددن

عطاء بن طسار عن أبي سايد الخدري قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن ندام عدن الدوتر أو

نسيه فليصل إذا ذ ر ومذا استيقظ

[  ] 466حدانا قتي ة حدانا عبد هللا بن ز د بن أسلم عن أبيه أو النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال مدن
ندام عدن وتدره فليصدل إذا أصد ح قدال أبدو عيسدى دذا أصدح مدن الحددب

أبا داود السج ي طاندي سدليماو بدن ا شدا
أسلم فقدال أخدوه عبدد هللا

ا ول قدال أبدو عيسدى سدماج

طقدول سدالج أحمدد بدن حنبدل عدن عبدد الدرحمن بدن ز دد بدن

بداح بده قدال وسدماج محمددا بدذ ر عدن علدي بدن عبدد هللا أنده ضداف عبدد

الرحمن بن ز د بن أسلم وقال عبد هللا بن ز د بن أسلم اقة قال وقد ذ ب باا أ ل الالدم بالكوفدة إلدى
ذا الحدب

فقالوا بوتر الرجل إذا ذ ر واو او باد ما طلاج الشمل و ه طقول ساياو الطوري

باب ما جاء في م ادرة الص ح بالوتر
[  ] 467حدانا أحمد بن منيع حدانا طحيى بدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة حددانا عبيدد هللا عدن ندافع عدن بدن
عمددر أو النب ددي صددلى هللا علي دده وس ددلم قددال ب ددادروا الص د ح ب ددالوتر ق ددال أبددو عيس ددى ددذا ح دددب

حس ددن

صحيح
[  ] 468حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عن طحيى بدن أبدي طيدر عدن

أبي نضرة عن أبي سايد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوتروا قبل أو تص حوا

[  ] 469حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا بددن جددر ج عددن سددليماو بددن موسددى عددن
نددافع عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا طلددع ال جددر فقددد ذ ددب ددل صددالة الليددل

والوتر فاوتروا قبل طلوع ال جدر قدال أبدو عيسدى وسدليماو بدن موسدى قدد ت درد بده علدى دذا الل دظ وروب

عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال ال وتدر بادد صدالة الصد ح و دو قدول ليدر واحدد مدن أ دل الالدم

و ه طقول الشافاي وأحمد ومسحاو ال بروو الوتر باد صالة الص ح
باب ما جاء ال وتراو في ليلة

[  ] 470حدانا ناد حدانا مالزم بن عمرو حداني عبد هللا بن بدر عن نيل بن طلق بدن علدي عدن

أبيدده قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول ال وتدراو فددي ليلددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن لر ب واختلف أ ل الالم في الذي بدوتر مدن أول الليدل ادم طقدوم مدن اخدره فدرأب بادا أ دل الالدم
من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ومن باد م نقا الوتر وقالوا طضديف إليهدا ر ادة و صدلي مدا
بدا له ام بوتر فدي اخدر صدالته نده ال وتدراو فدي ليلدة و دو الدذي ذ دب إليده إسدحاو وقدال بادا أ دل

الالم من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م إذا أوتدر مدن أول الليدل ادم ندام ادم قدام مدن اخدر

الليل ف نه طصلي ما بدا له وال بنقا وتره و دع وتدره علدى مدا داو و دو قدول سداياو الطدوري ومالد بدن
أنددل وابددن الم دداره والشددافاي وأ ددل الكوفددة وأحمددد و ددذا أصددح ندده قددد روب مددن ليددر وجدده أو النبددي

صلى هللا عليه وسلم قد صلى باد الوتر

[  ] 471حددانا محمددد بددن بشددار حدددانا حمدداد بددن مسدادة عددن ميمددوو بددن موسددى المرئددي عددن الحسددن

عددن أمدده أم سددلمة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طصددلي باددد الددوتر ر اتددين قددال أبددو عيسددى وقددد

روب نحو ذا عن أبي أمامة وعائشة ولير واحد عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في الوتر على الراحلة

[  ] 472حدددانا قتي ددة حدددانا مال د بددن أنددل عددن أبددي بكددر بددن عمددر بددن عبددد الددرحمن عددن سددايد بددن
طسار قال نج أمشي مع بن عمدر فدي سد ر فتخل دج عنده فقدال أبدن ندج فقلدج أوتدرت فقدال ألديل لد

فددي رسددول هللا أسددوة أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بددوتر علددى راحلتدده قددال وفددي ال دداب عددن بددن

ع اح قال أبو عيسى حدب

بن عمر حددب

حسدن صدحيح وقدد ذ دب بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب

النبددي صددلى هللا عليدده وس ددلم وليددر م إلددى ددذا و أروا أو بددوتر الرجددل علددى راحلت دده و دده طقددول الش ددافاي

وأحمدد ومسدحاو وقدال باددا أ دل الالدم ال بددوتر الرجدل علدى الراحلدة ومذا أراد أو بددوتر ند ل فداوتر علددى
ا ر

و و قول باا أ ل الكوفة اخر أبواب الوتر

باب ما جاء في صالة الضحى
[  ] 473حدانا أبو ر ب محمد بن الاالء حدانا بونل بدن بكيدر عدن محمدد بدن إسدحاو قدال حدداني

موسددى بددن فددالو بددن أنددل عددن عمدده امامددة بددن أنددل بددن مالد عددن أنددل بددن مالد قددال قددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم مدن صدلى الضدحى انتدي عشدرة ر ادة بندي هللا لده قصد ار مدن ذ دب فدي الجندة قدال
وفددي ال دداب عددن أم ددانة وأبددي ر درة ونعدديم بددن مددار وأبددي ذر وعائشددة وأبددي أمامددة وعت ددة بددن عبددد
السددلمي وابددن أبددي أوفددى وأبددي سددايد وز ددد بددن أرقددم وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل حدددب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه
[  ] 474حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حددانا محمدد بدن جا در أخبرندا شدع ة عدن عمدرو بدن مدرة
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأب النبي صلى هللا عليده وسدلم طصدلي الضدحى

إال أم ددانة ف نهددا حددداج أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دخددل بيتهددا بددوم فددتح مكددة فالتسددل فسد ح
اماو ر اات مدا رأبتده صدلى صدالة قدط أخدف منهدا ليدر أنده داو بدتم الر دوع والسدجود قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح و او أحمد رأب أصح شيء في ذا ال اب حدب

أم انة واختل دوا فدي نعديم

فقددال باضددهم نعدديم بددن خمددار وقددال باضددهم بددن مددار و قددال بددن ي ددار و قددال بددن مددام والصددحيح بددن
مار وأبو نعيم و م فيه فقال بن حماز وأخطا فيه ادم تدره فقدال نعديم عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
قال أبو عيسى وأخبرني بذل عبد بن حميد عن أبي نعيم
[  ] 475حدانا أبو جا ر السمناني حدانا أبدو مسدهر حددانا إسدماعيل بدن عيداح عدن بحيدر بدن سداد
ع ن خالد بن ماداو عن جبير بن ن ير عن أبي الدرداء وأبدي ذر عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
عن هللا ع وجل أنه قال بن ادم أر ع لي من أول النهار أر ع ر اات أك

حدب

حسن لر ب

اخدره قدال أبدو عيسدى دذا

[  ] 476حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى ال صددري حدددانا ب ددد بددن زر ددع عدن نهدداح بددن قهددم عددن شددداد

أبي عمار عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حافظ علدى شد اة الضدحى ل در

له ذنو ه ومو انج مطل ز د ال حدر قدال أبدو عيسدى وقدد روب و يدع والنضدر بدن شدميل وليدر واحدد مدن
ا ئمة ذا الحدب

عن نهاح بن قهم وال نارفه إال من حدبطه

[  ] 477حدددانا ز دداد بددن أبددوب ال غدددادي حدددانا محمددد بددن ر ياددة عددن فضدديل بددن مددرزوو عددن عطيددة

الادوفي عدن أبددي سدايد الخدددري قدال دداو نبدي هللا صددلى هللا عليده وسددلم طصدلي الضددحى حتدى نقددول ال

بدع و دعها حتى نقول ال طصلي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في الصالة عند ال وال
[  ] 478حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حدانا أبو داود الطيالسي حددانا محمدد بدن مسدلم بدن أبدي

الوضاي و أبو سايد المؤدب عن عبد الكر م الج ري عن مجا د عدن عبدد هللا بدن السدائب أو رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طصددلي أر اددا باددد أو ت د ول الشددمل قبددل ال هددر وقددال أنهددا سدداعة ت ددتح
فيهدا أبدواب السددماء وأحددب أو طصدداد لددي فيهددا عمددل صددالح قددال وفددي ال دداب عددن علددي وأبددي أبددوب قددال

أبدو عيسدى حددب

عبدد هللا بدن السدائب حددب

حسددن لر دب وقدد روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم

أنه او طصلي أر ع ر اات باد ال وال ال طسلم إال في أخر ن
باب ما جاء في صالة الحاجة
[  ] 479حدانا علي بن عيسى بن ب د ال غدادي حدانا عبد هللا بن بكر السهمي وحددانا عبدد هللا بدن
منيددر عددن عبددد هللا بددن بكددر عددن فائددد بددن عبددد الددرحمن عددن عبددد هللا بددن أبددي أوفددى قددال قددال رسددول هللا

صلى هللا عليده وسدلم مدن اندج لده إلدى هللا حاجدة أو إلدى أحدد مدن بندي ادم فليتوضدا فليحسدن الوضدوء
اددم ليصددل ر اتددين اددم ليددطن علددى هللا وليصددل علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اددم ليقددل ال إلدده إال هللا
الحلدديم الكددر م س د حاو هللا رب الاددرح الا دديم الحمددد هلل رب الاددالمين أسددال موج ددات رحمت د وع د ائم

مغ رت د والغنيمددة مددن ددل بددر والسددالمة مددن ددل إاددم ال تدددع لددي ذن ددا إال ل رتدده وال مددا إال فرجتدده وال
حاجة ي ل رضا إال قضيتها طا أرحم الراحمين قال أبدو عيسدى دذا حددب
فائد بن عبد الرحمن طضاف في الحدب

لر دب وفدي إسدناده مقدال

وفائد و أبو الورقاء

باب ما جاء في صالة االستخارة
[  ] 480حدانا قتي ة حدانا عبدد الدرحمن بدن أبدي المدوالي عدن محمدد بدن المنكددر عدن جدابر بدن عبدد

هللا قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طالمندا االسددتخارة فدي ا مدور لهدا مدا طالمندا السدورة مددن
القراو طقول إذا م أحد م با مر فلير ع ر اتين من لير ال ر ضة ام ليقدل اللهدم إندي أسدتخيره بالمد

وأسددتقدره بقدددرت وأسددال مددن فضددل الا دديم ف ن د تقدددر وال أقدددر وتالددم وال أعلددم وأنددج عددالم الغيددوب
اللهم أو ندج تالدم أو دذا ا مدر خيدر لدي فدي دبندي ومعيشدتي وعان دة أمدري أو قدال فدي عاجدل أمدري

وأجلدده فيس دره لددي اددم بدداره لددي فيدده ومو نددج تالددم أو ددذا ا مددر شددر لددي فددي دبنددي ومعيشددتي وعان ددة

أمددري أو قددال فددي عاجددل أمددري واجلدده فاصددرفه عنددي واصددرفني عندده وأقدددر لددي الخيددر حي د

دداو اددم

أرضددني بدده قددال و سددمي حاجتدده قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن مسدداود وأبددي أبددوب قددال أبددو عيسددى
حدددب

جددابر حدددب

حسددن صددحيح لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

عبددد الددرحمن بددن أبددي المدوالي و ددو

شدديد مدددني اقددة روب عندده سدداياو حدددبطا وقددد روب عددن عبددد الددرحمن ليددر واحددد مددن ا ئمددة و ددو عبددد
الرحمن بن ز د بن أبي الموالي
باب ما جاء في صالة التسبيح

[  ] 481حدددانا أحم ددد بددن محم ددد بددن موس ددى أخبرنددا عب ددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا عكرم ددة بددن عم ددار
حداني إسحاو بن عبدد هللا بدن أبدي طلحدة عدن أندل بدن مالد أو أم سدليم لددت علدى النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم فقالددج علمنددي لمددات أقددولهن فددي صددالتي فقددال بددر هللا عشد ار وسد حي هللا عشد ار واحمدطدده
عش ار ام سلي ما ش ج طقول نادم نادم قدال وفدي ال داب عدن بدن ع داح وعبدد هللا بدن عمدرو وال ضدل بدن

ع اح وأبي رافع قال أبو عيسى حدب
وسدلم ليددر حددب

أندل حددب

حسدن لر دب وقدد روي عدن النبدي صدلى هللا عليده

فددي صدالة التسددبيح وال طصدح مندده بيددر شديء وقددد رأب بدن الم دداره وليدر واحددد مددن

أ ل الالم صالة التسبيح وذ روا ال ضل فيه حددانا أحمدد بدن عبددة حددانا أبدو و دب قدال سدالج عبدد هللا

بددن الم دداره عددن الصددالة التددي طس د ح فيهددا فقددال طكبددر اددم طقددول س د حان اللهددم و حمددده وت دداره اسددم

وتاالى جده وال إله ليره ام طقول خمل عشرة مرة س حاو هللا والحمد هلل وال إلده إال هللا وهللا أكبدر ادم
بتادوذ و قد أر بسدم هللا الدرحمن الددرحيم وفاتحدة الكتداب وسدورة ادم طقددول عشدر مدرات سد حاو هللا والحمددد هلل

وال إله إال هللا وهللا أكبر ام بر ع فيقولها عش ار ام برفع رأسه من الر وع فيقولها عشد ار ادم طسدجد فيقولهدا
عشد ار اددم برفددع أرسدده فيقولهددا عشد ار اددم طسددجد الطانيددة فيقولهددا عشد ار طصددلي أر ددع ر اددات علددى ددذا فددذل

خمل وس اوو تسبيحة في ل ر ادة ببددأ فدي دل ر ادة بخمدل عشدرة تسدبيحة ادم طقد أر ادم طسد ح عشد ار
ف و صلى ليال فاحب إلى أو طسدلم فدي الدر اتين ومو صدلى نهدا ار فد و شداء سدلم ومو شداء لدم طسدلم قدال
أبو و ب وأخبرني عبد الا

بن أبي رزمة عن عبد هللا أنه قال ببددأ فدي الر دوع بسد حاو ر دي الا ديم

وفي السجود بس حاو ر ي ا على االاا ام طس ح التسبيحات قال أحمد بن عبدة وحدانا و دب بدن زمادة

قددال أخبرنددي عبددد الا د و ددو بددن أبددي رزمددة قددال قلددج لابددد هللا بددن الم دداره أو سددها فيهددا طس د ح فددي

سجدتي السهو عش ار عش ار قال ال إنما ي االامائة تسبيحة

[  ] 482حدددانا أبددو ر ددب محمددد بددن الاددالء حدددانا ز ددد بددن ح دداب الاكلددي حدددانا موسددى بددن عبيدددة
حداني سايد بن أبي سايد مولى أبي بكر بن محمد بدن عمدرو بدن حد م عدن أبدي ارفدع قدال قدال رسدول

هللا صدلى هللا عليده وسدلم للع دداح طدا عدم أال أصدل إال أحبددوه أال أن اد قدال بلدى طددا رسدول هللا قدال طددا
عددم صددل أر ددع ر اددات تق د أر ف ددي ددل ر اددة ب اتحددة الكتدداب وس ددورة ف د ذا انقضددج الق دراءة فقددل هللا أكب ددر
والحمد هلل وس حاو هللا وال إله إال هللا خمل عشرة مرة قبل أو تر ع ام ار ع فقلها عشد ار ادم ارفدع أرسد
فقلها عش ار ام اسجد فقلها عش ار ادم ارفدع أرسد فقلهدا عشد ار ادم اسدجد الطانيدة فقلهدا عشد ار ادم ارفدع أرسد

فقلها عش ار قبل أو تقوم فتلد خمدل وسد اوو فدي دل ر ادة و دي االامائدة فدي أر دع ر ادات فلدو اندج
ذنو

مطل رمل عالج لغ ر ا هللا ل قال طا رسول هللا ومن طسدتطيع أو طقولهدا فدي دل بدوم قدال فد و لدم

تستطع أو تقولها في ل بوم فقلهدا فدي جمادة فد و لدم تسدتطع أو تقولهدا فدي جمادة فقلهدا فدي شدهر فلدم

ب ل طقول له حتى قال فقلها في سنة قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب من حدب

أبي ارفع

باب ما جاء في ص ة الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 483حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أسامة عدن مسدار وا جلدح ومالد بدن مغدول عدن الحكدم
بن عتي ة عن عبد الرحمن بدن أبدي ليلدى عدن ادب بدن عجدرة قدال قلندا طدا رسدول هللا دذا السدالم عليد

قددد علمنددا فكيددف الصددالة علي د قددال قول دوا اللهددم صددل علددى محمددد وعلددى ال محمددد مددا صددليج علددى
إبدراييم إند حميدد مجيدد و داره علدى محمدد وعلدى ال محمدد مدا بار دج علدى إبدراييم إند حميدد مجيدد
قال محمود قال أبدو أسدامة وزادندي ازئددة عدن ا عمدل عدن الحكدم عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى قدال

ونحن نقول وعلينا ماهم قال وفي ال اب عن علدي وأبدي حميدد وأبدي مسداود وطلحدة وأبدي سدايد و ر ددة
وز ددد بددن خارجددة و قددال بددن جار ددة وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى حدددب

اددب بددن عج درة حدددب

صحيح وعبد الرحمن بن أبي ليلى نيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه طسار
باب ما جاء في فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم

حسددن

[  ] 484حدددانا محمددد بددن بشددار بندددار حدددانا محمددد بددن خالددد بددن عطمددة حددداني موسددى بددن طاقددوب

ال مادي حددداني عبددد هللا بدن يسدداو أو عبددد هللا بددن شدداد أخبدره عددن عبدد هللا بددن مسدداود أو رسددول هللا
صلى هللا عليده وسدلم قدال أولدى النداح بدي بدوم ال يامدة أكطدر م علدي صدالة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسددن لر ددب وروي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال مددن صددلى علددي صددالة صددلى هللا عليدده
وسلم بها عش ار و تب له بها عشر حسنات
[  ] 485حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بدن جا در عدن الادالء بدن عبدد الدرحمن عدن أبيده عدن

أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صلى علدي صدالة هللا عليده بهدا عشد ار قدال وفدي
ال اب عن عبد الدرحمن بدن عدوب وعدامر بدن ر يادة وعمدار وأبدي طلحدة وأندل وأبدي بدن ادب قدال أبدو

عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح وروب عددن سدداياو الطددوري وليددر واحددد مددن أ ددل الالددم

قالوا صالة الرب الرحمة وصالة المالئكة االستغ ار
[  ] 486حدددانا أبددو داود سددليماو بددن سددلم المصدداح ي البلخددي أخبرنددا النضددر بددن شددميل عددن أبددي ق درة
ا سدي عن سايد بن المسيب عن عمر بدن الخطداب قدال أو الددعاء موقدوب بدين السدماء وا ر

ال

طصاد منه شيء حتى تصلي على نبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 487حدانا ع اح الانبري حدانا عبد الرحمن بن مهدي عدن مالد بدن أندل عدن الادالء بدن عبدد
الرحمن بن طاقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطداب ال ب دع فدي سدوقنا إال مدن قدد ت قده فدي
الدبن قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن لر دب ع داح دو بدن عبدد الا ديم قدال أبدو عيسدى والادالء بدن

عبد الرحمن و بن طاقوب و و مولى الحرقة والاالء و مدن التداباين سدمع مدن أندل بدن مالد وليدره

وعبدد الددرحمن بدن طاقددوب والدد الاددالء ددو أطضدا مددن التداباين سددمع مددن أبدي ر درة وأبدي سددايد الخدددري
وابددن عمددر و اقددوب جددد الاددالء ددو مددن ددار التدداباين أطضددا قددد أدره عمددر بددن الخطدداب وروب عندده
أبواب الجماة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في فضل بوم الجماة

[  ] 488حددانا قتي ددة حدددانا المغيدرة بددن عبددد الددرحمن عدن أبددي ال ندداد عددن ا عدرق عددن أبددي ر درة أو

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال خيددر بددوم طلاددج فيدده الشددمل بددوم الجماددة فيدده خلددق ادم وفيدده أدخددل

الجنة وفيه أخرق منها وال تقوم الساعة إال في بوم الجماة قال وفي ال اب عن أبدي ل ابدة وسدلماو وأبدي
ذر وساد بن ع ادة وأوح بن أوح قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الساعة التي ترجى في بوم الجماة
[  ] 489ح دددانا عب ددد هللا ب ددن الصد د اي الهاش ددمي ال ص ددري الاط ددار ح دددانا عبي ددد هللا ب ددن عب ددد المجي ددد
الحن ددي حدددانا محمددد بددن أبددي حميددد حدددانا موسددى بددن ورداو عددن أنددل بددن مال د عددن النبددي صددلى هللا

عليه وسدلم أنده قدال التمسدوا السداعة التدي ترجدى فدي بدوم الجمادة بادد الاصدر إلدى ليبو دة الشدمل قدال
أبو عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجه وقد روي ذا الحدب

عن أنل عن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم من لير ذا الوجه ومحمد بن أبي حميد طضاف ضا ه باا أ ل الالدم مدن قبدل ح ده و قدال

له حماد بن أبي حميد و قال و أبو إبدراييم ا نصداري و دو منكدر الحددب

ورأب بادا أ دل الالدم مدن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو السدداعة التددي ترجددى فيهددا باددد الاصددر إلددى أو تغددرب
الشمل و ه طقول أحمد ومسحاو وقال أحمد أكطر ا حادبد

فدي السداعة التدي ترجدى فيهدا إجابدة الددعوة

أنها صالة الاصر وترجى باد زوال الشمل
[  ] 490حددانا ز داد بدن أبدوب ال غددادي حددانا أبدو عددامر الاقددي حددانا طيدر بدن عبدد هللا بدن عمددرو
بددن عددوب الم نددي عددن أبيدده عددن جددده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو فددي الجماددة سدداعة ال
طسال هللا الابد فيهدا شدي ا إال اتداه هللا إطداه قدالوا طدا رسدول هللا أطدة سداعة دي قدال حدين تقدام الصدالة إلدى

االنصراب منها قال وفي ال اب عن أبي موسى وأبي ذر وسدلماو وعبدد هللا بدن سدالم وأبدي ل ابدة وسداد
بن ع ادة وأبي أمامة قال أبو عيسى حدب

عمرو بن عوب حدب

حسن لر ب

[  ] 491حدانا إسحاو بن موسى ا نصداري حددانا مادن حددانا مالد بدن أندل عدن ب دد بدن عبدد هللا
بن الهاد عن محمد بن إبراييم عن أبي سلمة عن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
خير بوم طلاج فيه الشدمل بدوم الجمادة فيده خلدق ادم وفيده أدخدل الجندة وفيده أيد ط منهدا وفيده سداعة
ال بوافقها عبد مسلم طصلي فيسال هللا فيها شي ا إال أعطاه إطداه قدال أبدو ر درة فلقيدج عبدد هللا بدن سدالم

فذ رت له ذا الحدب

فقال أنا أعلم بتلد السداعة فقلدج أخبرندي بهدا وال تضدنن بهدا علدي قدال دي بادد

الاصر إلى أو تغرب الشمل فقلدج يدف تكدوو بادد الاصدر وقدد قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

ال بوافقهددا عبددد مسددلم و ددو طصددلي وتل د السدداعة ال طصددلى فيهددا فقددال عبددد هللا بددن سددالم ألدديل قددد قددال

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن جلددل مجلسددا بنت ددر الصددالة فهددو فددي صددالة قلددج بلددى قددال فهددو
ذاه قال أبو عيسى وفي الحدب

قصة طو لدة قدال أبدو عيسدى و دذا حددب

حسدن صدحيح قدال وماندى

قوله أخبرني بها وال تضنن بها علي ال ت خل بها علي والضن ال خل وال نين المتهم
باب ما جاء في االلتسال بوم الجماة
[  ] 492حدانا أحمد بن منيع حدانا ساياو بن عيينة عن ال ري عن سالم عن أبيده أنده سدمع النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن أتددى الجماددة فليغتسددل قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وأبددي سددايد وجددابر
والبراء وعائشة وأبي الدرداء قال أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح

[  ] 493وروي عددن ال ددري عددن عبددد هللا بددن عبددد هللا بددن عمددر عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم ذا الحدب

أطضدا حددانا بدذل قتي دة حددانا الليد

بدن سداد عدن بدن شدهاب عدن عبدد هللا بدن عبدد

هللا بن عمدر عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مطلده وقدال محمدد وحددب
أبيدده وحدددب

ال دري عدن سدالم عدن

عبددد هللا بددن عبددد هللا عددن أبيدده ددال الحدددبطين صددحيح وقددال باددا أصددحاب ال ددري عددن

ال ري قال حداني ال عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمدر قدال أبدو عيسدى وقدد روي عدن بدن عمدر
عن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم في الغسل بوم الجماة أطضا و و حدب

حسن صحيح

[  ] 494ورواه بددونل ومامددر عددن ال ددري عددن سددالم عددن أبيدده بينمددا عمددر بددن الخطدداب طخطددب بددوم
الجماة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فقدال أطدة سداعة دذه فقدال مدا دو إال أو
سماج النداء وما زدت على أو توضدات قدال الوضدوء أطضدا وقدد علمدج أو رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم أمر بالغسل حدانا بذل أبو بكر محمد بن أباو حدانا عبد الر ازو عن مامر عن ال ري

[  ] 495قال وحدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرندا أبدو صدالح عبدد هللا بدن صدالح حددانا الليد

بددونل عددن ال ددري بهددذا الحدددب

وروب مالد

الخطاب طخطب بوم الجماة فذ ر ذا الحدب

ددذا الحدددب

عدن

عددن ال ددري عددن سددالم قددال بينمددا عمددر بددن

قال أبو عيسى وسدالج محمددا عدن دذا فقدال الصدحيح

حدب

ال ري عن سالم عن أبيه قال محمد وقد روب عن مال أطضدا عدن ال دري عدن سدالم عدن أبيده

نحو ذا الحدب

باب ما جاء في فضل الغسل بوم الجماة
[  ] 496حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع حدانا ساياو وأبو جنداب طحيدى بدن أبدي حيدة عدن عبدد
هللا بن عيسى عن طحيدى بدن الحدارث عدن أبدي ا شدا

الصدنااني عدن أوح بدن أوح قدال قدال رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن التسددل بددوم الجماددة ولسددل و كددر وابتكددر ودنددا واسددتمع وأنصددج دداو لدده
بكددل خطددوة طخطو ددا أجددر سددنة صدديامها ونيامهددا قددال محمددود قددال و يددع التسددل ددو ولسددل ام أرتدده قددال

و روي عن عبد هللا بن الم اره أنه قال في دذا الحددب

مدن لسدل والتسدل طاندي لسدل أرسده والتسدل

قال وفي ال اب عن أبي بكر وعمدراو بدن حصدين وسدلماو وأبدي ذر وأبدي سدايد وابدن عمدر وأبدي أبدوب
قال أبو عيسى حدب

أوح بن أوح حدب

حسن وأبو ا شا

الصدنااني اسدمه شدراحيل بدن أدة وأبدو

جناب طحيى بن حبيب القصاب الكوفي
باب ما جاء في الوضوء بوم الجماة
[  ] 497حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حدانا سايد بدن سداياو الجحددري حددانا شدع ة عدن قتدادة
عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن توضدا بدوم الجمادة فبهدا

ونامددج ومددن التسددل فالغسددل أفضددل قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وعائشددة وأنددل قددال أبددو عيسددى
حدب

سمرة حددب

حسدن وقدد رواه بادا أصدحاب قتدادة عدن قتدادة عدن الحسدن عدن سدمرة بدن جنددب

ورواه باضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى هللا عليه وسدلم مرسدل والامدل علدى دذا عندد أ دل

الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ومن بادد م واختداروا الغسدل بدوم الجمادة و أروا أو طجد ي

الوضددوء مددن الغسددل بددوم الجماددة قددال الشددافاي وممددا بدددل أو أمددر النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بالغسددل
بددوم الجماددة أندده علددى االختيددار ال علددى الوجددوب حدددب

عمددر حي د

قددال لاطمدداو والوضددوء أطضددا وقددد

علمج أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بالغسل بدوم الجمادة فلدو علمدا أو أمدره علدى الوجدوب ال
علدى االختيددار لدم بتددره عمدر عطمدداو حتددى بدرده و قددول لده ارجددع فالتسددل ولمدا خ ددي علدى عطمدداو ذلد

مددع علمدده ولكددن دل فددي ددذا الحدددب

أو الغسددل بددوم الجماددة فيدده فضددل مددن ليددر وجددوب طجددب علددى

المرء في ذل
[  ] 498حدددانا نددا د قددال حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة قددال قددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدن توضدا فاحسدن الوضدوء ادم أتدى الجمادة فددنا واسدتمع وأنصدج ل در
له ما بينه و ين الجماة وز ادة االاة أطام ومن مل الحصى فقدد لغدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صحيح

حسدن

باب ما جاء في الت كير إلى الجماة
[  ] 499حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مال عدن سدمي عدن أبدي صدالح عدن
أبي ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من التسدل بدوم الجمادة لسدل الجنابدة ادم راي فكانمدا
قرب بدنة ومن راي في الساعة الطانيدة فكانمدا قدرب بقدرة ومدن راي فدي السداعة الطالطدة فكانمدا قدرب شدا

أقددرو ومددن راي فددي السدداعة الراباددة فكانمددا قددرب دجاجددة ومددن راي فددي السدداعة الخامسددة فكانمددا قددرب

بيضددة ف د ذا خددرق اإلمددام حضددرت المالئكددة طسددتماوو الددذ ر قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن عمددرو
وسمرة قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في تره الجماة من لير عذر
[  ] 500حدانا علي بن خشرم أخبرنا عيسدى بدن بدونل عدن محمدد بدن عمدرو عدن عبيددة بدن سداياو

عن أبي الجاد طاني الضمري و انج لده صدح ة فيمدا زعدم محمدد بدن عمدرو قدال قدال رسدول هللا صدلى

هللا عليدده وسددلم مددن تددره الجماددة اددالث م درات تهاونددا به دا ط ددع هللا علددى قل دده قددال وفددي ال دداب عددن بددن
عمر وابن ع اح وسمرة قال أبدو عيسدى حددب

أبدي الجادد حددب

حسدن قدال وسدالج محمددا عدن اسدم

أب ددي الجا ددد الض ددمري فل ددم طا ددرب اس ددمه وق ددال ال أع ددرب ل دده ع ددن النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إال ددذا
الحدب

قال أبو عيسى وال نارب ذا الحدب

باب ما جاء من م تؤتى الجماة

إال من حدب

محمد بن عمرو

[  ] 501حدانا عبد بن حميد ومحمد بن مدو ة قاال حدانا ال ضل بن د ين حدانا إسدرائيل عدن ادو ر

عن رجل من أ ل ن اء عن أبيه و او من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أمرندا النبدي صدلى

هللا عليه وسلم أو نشهد الجماة من ن اء وقد روي عن أبي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي
ددذا وال طصددح قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وال طصددح فددي ددذا ال دداب عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم شدديء وقددد روي عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال

الجماددة علددى مددن اواه الليددل إلددى أ لدده و ددذا حدددب

إسددناده ضددعيف ومنمددا بددروب مددن حدددب

مادداره بددن

ع داد عددن عبددد هللا بددن سددايد المقبددري وضدداف طحيددى بددن سددايد القطدداو عبددد هللا بددن سددايد المقبددري فددي
الحدب

قال واختلف أ ل الالم على من تجب الجمادة فقدال باضدهم تجدب الجمادة علدى مدن اواه الليدل

إلى من له وقال باضهم ال تجب الجماة إال على من سمع النداء و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو

[  ] 502سماج أحمد بن الحسدن طقدول ندا عندد أحمدد بدن حنبدل فدذ روا علدى مدن تجدب الجمادة فلدم

بذ ر أحمد فيه عن النبي صلى هللا عليه وسدلم شدي ا قدال أحمدد بدن الحسدن فقلدج حمدد بدن حنبدل فيده
عدن أبددي ر درة عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم فقدال أحمددد عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم قلددج ناددم
قدال أحمددد بدن الحسددن حددانا حجدداق بدن نصددير حددانا مادداره بدن ع دداد عدن عبددد هللا بدن سددايد المقبددري

عن أبيه عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال الجمادة علدى مدن اواه الليدل إلدى أ لده قدال

فغضدب علددي أحمدد بددن حنبددل وقدال لددي اسدتغ ر ر د اسددتغ ر ر د قددال أبدو عيسددى إنمددا فادل أحمددد بددن
حنبل ذا نه لم طاد ذا الحدب

شي ا وضا ه لحال إسناده

باب ما جاء في وقج الجماة
[  ] 503حدانا أحمد بن منيدع حددانا سدر ج بدن النامداو حددانا فلديح بدن سدليماو عدن عطمداو بدن عبدد

الددرحمن التيمددي ع دن أنددل بددن مال د أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طصددلي الجماددة حددين تميددل
الشمل
[  ] 504حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا أبددو داود الطيالسددي حدددانا فلدديح بددن سددليماو عددن عطمدداو بددن

عبددد الددرحمن التيمددي عددن أنددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال وفددي ال دداب عددن سددلمة بددن
ا كددوع وجددابر وال يددر بددن الا دوام قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل حدددب

حسددن صددحيح و ددو الددذي أجمددع

علي دده أكط ددر أ ددل الال ددم أو وق ددج الجما ددة إذا ازل ددج الش ددمل وق ددج ال ه ددر و ددو ق ددول الش ددافاي وأحم ددد

ومسددحاو ورأب باضددهم أو صددالة الجماددة إذا صددليج قبددل ال د وال أنهددا تجددوز أطضددا وقددال أحمددد ومددن
صال ا قبل ال وال ف نه لم بر عليه إعادة
باب ما جاء في الخط ة على المنبر
[  ] 505حدانا أبو ح ص عمرو بن علي ال الح الصيرفي حدانا عطمداو بدن عمدر و حيدى بدن طيدر

أبو لساو الانبري قداال حددانا ماداذ بدن الادالء عدن ندافع عدن بدن عمدر أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
كدداو طخطددب إلددى جددذع فلمددا اتخددذ النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم المنبددر حددن الجددذع حتددى أتدداه فالت مدده
فسكن قال وفي ال اب عن أندل وجدابر وسدهل بدن سداد وأبدي بدن ادب وابدن ع داح وأم سدلمة قدال أبدو
عيسى حدب

بن الاالء

بن عمر حدب

حسن لر ب صحيح ومااذ بن الاالء دو بصدري و دو أخدو أبدي عمدرو

باب ما جاء في الجلوح بين الخطبتين
[  ] 506حدانا حميد بن مسادة ال صري حددانا خالدد بدن الحدارث حددانا عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع
عن بن عمر أو النبي صلى هللا عليده وسدلم داو طخطدب بدوم الجمادة ادم طجلدل ادم طقدوم فيخطدب قدال

مطددل مددا ت الددوو اليددوم قددال وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح وجددابر بددن عبددد هللا وجددابر ب دن سددمرة قددال أبددو
عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح و و الذي راه أ ل الالم أو ط صل بين الخطبتين بجلوح

باب ما جاء في قصد الخط ة
[  ] 507حددانا قتي ددة و نداد قدداال حددانا أبددو ا حدو

عددن سدماه بددن حدرب عددن جدابر بددن سدمرة قددال

كنج أصلي مع النبي صدلى هللا عليده وسدلم فكاندج صدالته قصددا وخطبتده قصددا قدال وفدي ال داب عدن
عمار بن طاسر وابن أبي أوفى قال أبو عيسى حدب
باب ما جاء في القراءة على المنبر

جابر بن سمرة حدب

حسن صحيح

[  ] 508حدانا قتي ة حدانا ساياو بن عيينة عدن عمدرو بدن دبندار عدن عطداء عدن صد واو بدن طالدى
بددن أميددة عددن أبيدده قددال سددماج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طق د أر علددى المنبددر ل ونددادوا طددا مال د و قددال
وفي ال اب عن أبي ر رة وجابر بن سمرة قال أبدو عيسدى حددب
لر دب و ددو حدددب

طالدى بدن أميدة حددب

حسدن صدحيح

بدن عيينددة وقددد اختدار قددوم مددن أ دل الالددم أو طقد أر اإلمدام فددي الخط ددة اطدا مددن القدراو

قال الشافاي وم ذا خطب اإلمام فلم طق أر في خطبته شي ا من القراو أعاد الخط ة
باب ما جاء في است ال اإلمام إذا خطب

[  ] 509حدانا ع اد بن طاقوب الكوفي حدانا محمدد بدن ال ضدل بدن عطيدة عدن منصدور عدن إبدراييم

عدن علقمددة عددن عبدد هللا بددن مسدداود قددال داو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم إذا اسددتوب علددى المنبددر
اسددتقبلناه بوجو نددا قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وحدددب

منصددور ال نارفدده إال مددن حدددب

محمددد بددن ال ض ددل بددن عطي ددة ومحمددد بددن ال ض ددل بددن عطي ددة ضددعيف ذا ددب الح دددب

عنددد أص ددحابنا

والامدل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن أصدحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م طسددتحبوو اسددت ال
اإلمام إذا خطب و و قول سداياو الطدوري والشدافاي وأحمدد ومسدحاو قدال أبدو عيسدى وال طصدح فدي دذا

ال اب عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء

باب ما جاء في الر اتين إذا جاء الرجل واإلمام طخطب
[  ] 510حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عدن عمدرو بدن دبندار عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال بيندا النبدي
صلى هللا عليه وسلم طخطب بوم الجماة إذ جاء رجل فقال النبي صلى هللا عليده وسدلم أصدليج قدال ال
قال قم فار ع قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح أصح شيء في ذا ال اب

[  ] 511حدانا محمد بن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن محمدد بدن عجدالو عدن عيدا

بدن

عبد هللا بن أبي سري أو أبا سايد الخدري دخل بوم الجماة ومرواو طخطدب فقدام طصدلي فجداء الحدرح
ليجلسددوه فددابى حتددى صددلى فلمددا انصددرب أتيندداه فقلنددا رحم د هللا او ددادوا ليقا دوا ب د فقددال مددا نددج ال
تر هما باد شيء رأبته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ام ذ ر أو رجال جاء بدوم الجمادة فدي ي دة

بذة والنبي صلى هللا عليه وسلم طخطب بوم الجمادة فدامره فصدلى ر اتدين والنبدي صدلى هللا عليده وسدلم
طخطب قال بن أبي عمر او ساياو بن عيينة طصلي ر اتدين إذا جداء واإلمدام طخطدب و داو طدامر بده

و او أبو عبدد الدرحمن المقدر بدراه قدال أبدو عيسدى وسدماج بدن أبدي عمدر طقدول قدال سداياو بدن عييندة
كاو محمد بن عجدالو اقدة ماموندا فدي الحددب
قال أبو عيسى حدب

أبي سايد الخدري حدب

قدال وفدي ال داب عدن جدابر وأبدي ر درة وسدهل بدن سداد
حسن صحيح والامل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم

و ه طقدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدال باضدهم إذا دخدل واإلمدام طخطدب ف نده طجلدل وال طصدلي و دو

قددول سدداياو الطددوري وأ ددل الكوفددة والقددول ا ول أصددح حدددانا قتي ددة حدددانا الاددالء بددن خالددد القرشددي قددال

أربددج الحسددن ال صددري دخددل المسددجد بددوم الجماددة واإلمددام طخطددب فصددلى ر اتددين اددم جلددل إنمددا فاددل
الحسن أت اعا للحدب

و و روب عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم ذا الحدب

باب ما جاء في رايية الكالم واإلمام طخطب
[  ] 512حددانا قتي دة حدددانا الليد

عددن عقيدل عددن ال دري عددن سدايد بددن المسديب عددن أبدي ر درة أو

النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن قددال بددوم الجماددة واإلمددام طخطددب انصددج فقددد لغددا قددال وفددي ال دداب
عدن بدن أبدي أوفدى وجدابر بددن عبدد هللا قدال أبدو عيسدى حددب

أبددي ر درة حددب

حسدن صدحيح والامددل

عليدده عنددد أ ددل الالددم ر دوا للرجددل أو بددتكلم واإلمددام طخطددب وقددالوا أو تكلددم لي دره فددال بنكددر عليدده إال

بالفشددارة واختل دوا فددي رد السددالم وتشددميج الادداطل واإلمددام طخطددب فددرخص باددا أ ددل الالددم فددي رد
السالم وتشميج الاداطل واإلمدام طخطدب و دو قدول أحمدد ومسدحاو و دره بادا أ دل الالدم مدن التداباين
ولير م ذل و و قول الشافاي

باب ما جاء في رايية التخطي بوم الجماة
[  ] 513حدددانا أبددو ر ددب حدددانا رشدددبن بددن سدداد عددن ز دداو بددن فائددد عددن سددهل بددن مادداذ بددن أنددل
الجهندي عددن أبيده قددال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم مددن تخطدى رقدداب النداح بددوم الجمادة اتخددذ
جس د ار إلددى جهددنم قددال وفددي ال دداب عددن جددابر قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

سددهل بددن مادداذ بددن أنددل الجهنددي

رشددبن بدن سداد والامدل عليده عندد أ دل الالدم ر دوا أو بتخطدى

الرجددل رقدداب الندداح بددوم الجماددة وش ددددوا فددي ذل د وقددد تكلددم باددا أ ددل الالددم فددي رشدددبن بددن س دداد

وضا ه من قبل ح ه
باب ما جاء في رايية االحت اء واإلمام طخطب
[  ] 514حدانا محمد بن حميد الرازي وع اح بن محمدد الددوري قداال حددانا أبدو عبدد الدرحمن المقدر

عن سايد بن أبي أبوب حداني أبو مرحوم عن سهل بن مااذ عن أبيه أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم
نهى عن الحبوة بوم الجماة واإلمام طخطب قال أبو عيسدى و دذا حددب

حسدن وأبدو مرحدوم اسدمه عبدد

الددرحيم بددن ميمددوو وقددد دره قددوم مددن أ ددل الالددم الحبددوة بددوم الجماددة واإلمددام طخطددب ورخددص فددي ذل د
باضهم منهم عبد هللا بن عمر وليره و ه طقول أحمد ومسحاو ال بر او بالحبوة واإلمام طخطب باسا

باب ما جاء في رايية رفع ا بدي على المنبر
[  ] 515حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم أخبرنا حصين قدال سدماج عمدارة بدن رو يدة الطق دي و شدر
بن مرواو طخطب فرفع بدطه في الدعاء فقال عمارة ن ح هللا اتين اليددبتين القصديرتين لقدد أربدج رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وس ددلم ومددا ب ددد عل ددى أو طقددول كددذا وأش ددار شدديم بالس د ابة ق ددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في أذاو الجماة
[  ] 516حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا حمدداد بددن خالددد الخيدداط عددن بددن أبددي ذئددب عددن ال ددري عددن
السائب بن ب د قدال داو ا ذاو علدى عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وأبدي بكدر وعمدر إذا خدرق
اإلمددام ومذا أنيمددج الصددالة فلمددا دداو عطمدداو رضددى هللا تاددالى عندده زاد النددداء الطالد

أبو عيسى ذا حدب

علددى الد وراء قددال

حسن صحيح

باب ما جاء في الكالم باد ن ول اإلمام من المنبر
[  ] 517حدانا محمد بن بشار حدانا أبدو داود الطيالسدي حددانا جر در بدن حدازم عدن اابدج عدن أندل

بدن مالد قددال دداو النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم طكلدم بالحاجددة إذا ند ل عددن المنبدر قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

الحدددب

ال نارفه إال من حدب

جر ر بدن حدازم قدال وسدماج محمددا طقدول و دم جر در بدن حدازم فدي دذا

والصددحيح مددا روي عددن ااب دج عددن أنددل قددال أنيمددج الصددالة فاخددذ رجددل بيددد النبددي صددلى هللا

عليده وسدلم فمدا زال طكلمده حتدى نادل بادا القدوم قددال محمدد والحددب

بهددم فددي الشدديء و ددو صدددوو قددال محمددد و ددم جر ددر بددن حددازم فددي حدددب

دو دذا وجر در بدن حدازم ر مددا
اابددج عددن أنددل عددن النبددي

صلى هللا عليده وسدلم قدال إذا أنيمدج الصدالة فدال تقومدوا حتدى تروندي قدال محمدد و دروب عدن حمداد بدن
ز دد قدال ندا عندد اابددج البنداني فحددث حجداق الصدواب عدن طحيدى بدن أبدي طيددر عدن عبدد هللا بدن أبددي
قتددادة عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا أنيمددج الصددالة فددال تقوم دوا حتددى ترونددي فددو م

جر ر ف ن أو اابتا حداهم عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم

[  ] 518حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا عبد الرزاو أخبرندا مامدر عدن اابدج عدن أندل قدال لقدد

أربددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم باددد مددا تقددام الصددالة طكلمدده الرجددل طقددوم بيندده و ددين القبلددة فمددا ب د ال
طكلمه فلقد رأبج باضنا بنال من طول نيام النبي صلى هللا عليه وسلم له قال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح
باب ما جاء في القراءة في صالة الجماة
[  ] 519حدانا قتي ة حددانا حداتم بدن إسدماعيل عدن جا در بدن محمدد عدن أبيده عدن عبيدد هللا بدن أبدي

رافع مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اسدتخلف مدرواو أبدا ر درة علدى المدبندة وخدرق إلدى مكدة
فصدلى بندا أو ر درة بدوم الجمادة فقد أر سدورة الجمادة وفدي السدجدة الطانيدة إذا جداءه المندافقوو قدال عبيددد

هللا فادر ددج أبددا ر درة فقلددج لدده تق د أر بسددورتين دداو علددي طق د أر بهمددا بالكوفددة قددال أبددو ر درة أنددي سددماج

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طق د أر بهمددا وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح والنامدداو بددن بشددير وأبددي عن ددة
الخوالني قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح وروي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

أنه او طق أر في صالة الجماة بس ح اسم ر ا على و ل أتاه حدب
كاتب علي بن أبي طالب رضى هللا تاالى عنه
باب ما جاء في ما طق أر به في صالة الص ح بوم الجماة

الغاشية عبيد هللا بدن أبدي ارفدع

[  ] 520حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن مخددول بددن ارشددد عددن مسددلم ال طددين عددن سددايد بددن
جبيدر عددن بدن ع دداح قدال دداو رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طقد أر بددوم الجمادة فددي صدالة ال جددر ألددم
تن ددل السددجدة و ددل أتددى علددى اإلنسدداو قددال وف دي ال دداب عددن سدداد وابددن مسدداود وأبددي ر درة قددال أبددو
بن ع اح حدب

عيسى حدب

حسن صحيح وقد رواه ساياو الطوري وشع ة ولير واحد عن مخول

باب ما جاء في الصالة قبل الجماة و اد ا
[  ] 521حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عن عمرو بن دبنار عن ال دري عدن سدالم عدن
أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده دداو طصددلي باددد الجماددة ر اتددين قددال وفددي ال دداب عددن جددابر
قال أبو عيسدى حددب

بدن عمدر حددب

حسدن صدحيح وقدد روي عدن ندافع عدن بدن عمدر أطضدا والامدل

على ذا عند باا أ ل الالم و ه طقول الشافاي وأحمد
[  ] 522حدانا قتي ة حدانا اللي

عن نافع عن بن عمدر أنده داو إذا صدلى الجمادة انصدرب فصدلى

سجدتين في بيتده ادم قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طصدنع ذلد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح

[  ] 523حددانا بدن أبددي عمدر حددانا سدداياو عدن سدهيل بددن أبدي صدالح عددن أبيده عدن أبددي ر درة قددال

قدال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم مدن دداو مددنكم مصددليا باددد الجمادة فليصددل أر اددا قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح حدانا الحسن بن علي حدانا علي بن المدبني عن ساياو بدن عييندة قدال ندا

ناد سهيل بن أبي صالح ابتدا فدي الحددب

والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم وروي عدن عبدد هللا

بدن مسداود أنده داو طصدلي قبددل الجمادة أر ادا و ادد ا أر ادا وقدد روي عددن علدي بدن أبدي طالدب رضددى
هللا تاالى عنه أنه أمر أو طصلى باد الجماة ر اتين ام أر اا وذ ب سداياو الطدوري وابدن الم داره إلدى
قول بن مساود وقال إسحاو أو صلى في المسجد بوم الجمادة صدلى أر ادا ومو صدلى فدي بيتده صدلى
ر اتين واحتج باو النبي صلى هللا عليه وسلم او طصدلي بادد الجمادة ر اتدين فدي بيتده وحددب

النبدي

صدلى هللا عليده وسدلم مدن دداو مدنكم مصدليا بادد الجماددة فليصدل أر ادا قدال أبددو عيسدى وابدن عمدر ددو

الذي روب عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه او طصلي باد الجماة ر اتين في بيته وابدن عمدر بادد

النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى فدي المسددجد باددد الجماددة ر اتددين وصدلى باددد الددر اتين أر اددا حدددانا
بدذل بدن أبددي عمدر حدددانا سداياو بددن عييندة عددن بدن جددر ج عدن عطدداء قدال أربددج بدن عمددر صدلى باددد

الجماددة ر اتددين اددم صددلى باددد ذل د أر اددا حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي حدددانا سدداياو بددن
عيينددة عددن عمددرو بددن دبنددار قددال مددا أربددج أحدددا أنددص للحدددب

مددن ال ددري ومددا أربددج أحدددا الدددنانير

والد ار م أ وو عليه منده إو اندج الددنانير والدد ار م عندده بمن لدة ال ادر قدال أبدو عيسدى سدماج بدن أبدي
عمر قال سماج ساياو بن عيينة طقول او عمر بن دبنار أسن من ال ري

باب ما جاء فيمن أدره من الجماة ر اة
[  ] 524حدانا نصر بن علي وسايد بن عبد الدرحمن وليدر واحدد قدالوا حددانا سداياو بدن عييندة عدن

ال ري عن أبي سلمة عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال مدن أدره مدن الصدالة ر ادة
فقد أدره الصالة قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وليدر م قدالوا مدن أدره ر ادة مدن الجمادة صدلى إليهدا أخدرب ومدن

أدر هم جلوسا صلى أر اا و ه طقول ساياو الطوري وابن الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في القائلة بوم الجماة

[  ] 525حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا عبددد الا د بددن أبددي حددازم وعبددد هللا بددن جا ددر عددن أبددي حددازم

عن سهل بدن سداد رضدى هللا تادالى عنده قدال مدا ندا نتغددب فدي عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
وال نقيددل إال باددد الجماددة قددال وفددي ال دداب عددن أنددل بددن مال د رضددى هللا تاددالى عندده قددال أبددو عيسددى
حدب

سهل بن ساد حدب

حسن صحيح

باب ما جاء فيمن نال بوم الجماة أنه بتحول من مجلسه
[  ] 526حدددانا أبددو سددايد ا شددج حدددانا عبدددة بددن سددليماو وأبددو خالددد ا حمددر عددن محمددد بددن إسددحاو

عن نافع عن بن عمر عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا نادل أحدد م بدوم الجمادة فليتحدول مدن
مجلسه ذل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الس ر بوم الجماة
[  ] 527حدانا أحمد بن منيدع حددانا أبدو مااو دة عدن الحجداق عدن الحكدم عدن مقسدم عدن بدن ع داح
ق ددال باد د

النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم عب ددد هللا ب ددن رواح ددة ف ددي س ددر ة فواف ددق ذلد د ب ددوم الجما ددة فغ دددا

أصددحابه فقددال أتخلددف فاصددلي مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددم ألحقهددم فلمددا صددلى مددع النبددي
صدلى هللا عليده وسدلم راه فقدال مددا مناد أو تغددو مدع أصدحاب فقددال أردت أو أصدلي ماد ادم ألحقهددم
قددال لددو أن قددج مددا فددي ا ر

جمياددا مددا أدر ددج فضددل لدددوتهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال

فيمدا عدد شدع ة فكداو دذا الحددب

لدم طسدماه

نارفدده إال مددن ددذا الوجدده قددال علددي بددن المدددبني قددال طحيددى بددن سدايد وقددال شددع ة لددم طسددمع الحكددم مددن
مقسم إال خمسة أحادب

وعد ا شع ة وليل ذا الحدب

الحكددم مددن مقسددم وقددد اختلددف أ ددل الالددم فددي الس د ر بددوم الجماددة فلددم بددر باضددهم باسددا بدداو طخددرق بددوم

الجماة في الس ر ما لم تحضر الصالة وقال باضهم إذا أص ح فال طخرق حتى طصلي الجماة
باب ما جاء في السواه والطيب بوم الجماة

[  ] 528حدددانا علددي بددن الحسددن الكددوفي حدددانا أبددو طحيددى إسددماعيل بددن إبدراييم التيمددي عددن ب ددد بددن
أبي ز اد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عدن البدراء بدن عدازب قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
حق على المسلمين أو طغتسلوا بوم الجماة وليمل أحد م من طيب أ لده فد و لدم طجدد فالمداء لده طيدب
قال وفي ال اب عن أبي سايد وشيد من ا نصار

[  ] 529حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم عن ب دد بدن أبدي ز داد بهدذا اإلسدناد نحدوه قدال أبدو عيسدى

حدددب

البدراء حدددب

حسددن ورواطددة شدديم أحسددن مددن رواطددة إسددماعيل بددن إبدراييم التيمددي ومسددماعيل بددن

إبراييم التيمي طضاف في الحدب
أبواب الايدبن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في المشي بوم الايد

[  ] 530حدانا إسماعيل بن موسى ال اري حدانا شر عن أبي إسدحاو عدن الحدارث عدن علدي بدن
أبي طالب قال من السنة أو تخرق إلدى الايدد ماشديا ومو تاكدل شدي ا قبدل أو تخدرق قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن والامل على ذا الحدب

عند أكطر أ ل الالم طستحبوو أو طخدرق الرجدل إلدى الايدد ماشديا

ومو طاكل شي ا قبل أو طخرق لصالة ال طر قال أبو عيسى و ستحب أو ال بر ب إال من عذر
باب ما جاء في صالة الايدبن قبل الخط ة
[  ] 531حدانا محمد بن المطنى حددانا أبدو أسدامة عدن عبيدد هللا دو بدن عمدر بدن ح دص بدن عاصدم
بن عمر بن الخطاب عن نافع عن بن عمر قال او رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم وأبدو بكدر وعمدر

طصدلوو فدي الايدددبن قبدل الخط ددة ادم طخطبددوو قدال وفددي ال داب عددن جدابر وابددن ع داح قددال أبدو عيسددى
حددب

بدن عمددر حددب

حسددن صدحيح والامددل علدى دذا عنددد أ دل الالددم مدن أصددحاب النبدي صددلى هللا

عليدده وسددلم وليددر م أو صددالة الايدددبن قبددل الخط ددة و قددال أو أول مددن خطددب قبددل الصددالة مددرواو بددن
الحكم
باب ما جاء أو صالة الايدبن بغير أذاو وال إقامة
[  ] 532حدانا قتي ة حددانا أبدو ا حدو

عدن سدماه بدن حدرب عدن جدابر بدن سدمرة قدال صدليج مدع

النبي صلى هللا عليه وسلم الايدبن لير مدرة وال مدرتين بغيدر أذاو وال إقامدة قدال وفدي ال داب عدن جدابر
بن عبد هللا وابن ع اح قال أبو عيسى وحدب

جابر بن سمرة حدب

حسن صحيح والامدل عليده عندد

أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليده وسدلم وليدر م أنده ال بدؤذو لصدالة الايددبن وال لشديء مدن

النوافل

باب ما جاء في القراءة في الايدبن
[  ] 533حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن إب دراييم بددن محمددد بددن المنتشددر عددن أبيدده عددن حبيددب بددن
سالم عدن النامداو بدن بشدير قدال داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طقد أر فدي الايددبن وفدي الجمادة بسد ح

اسم ر ا على و ل أتاه حدب

الغاشية ور مدا اجتمادا فدي بدوم واحدد فيقد أر بهمدا قدال وفدي ال داب عدن

أبي واقد وسمرة بن جندب وابن ع اح قال أبدو عيسدى حددب

النامداو بدن بشدير حددب

و كددذا روي سدداياو الطددوري ومسددار عددن إب دراييم بددن محمددد بددن المنتشددر نحددو حدددب

حسدن صدحيح

أبددي عوانددة وأمددا

ساياو بن عيينة فيختلف عليه في الرواطة بروي عنه عن إبدراييم بدن محمدد بدن المنتشدر عدن أبيده عدن

حبيب بن سالم عن أبيده عدن النامداو بدن بشدير وال نادرب لحبيدب بدن سدالم رواطدة عدن أبيده وحبيدب بدن

سدالم ددو مدولى النامدداو بدن بشددير وروي عدن النامدداو بددن بشدير أحادبد

وقدد روي عددن بدن عيينددة عددن

إبراييم بن محمد بن المنتشر نحو رواطة ؤالء وروي عن النبي صلى هللا عليده وسدلم أنده داو طقد أر فدي
صالة الايدبن بقاب واقتر ج الساعة و ه طقول الشافاي
[  ] 534حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان بن عيسى حددانا مالد بدن أندل عدن ضدمرة
بن سايد المازني عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عت ة أو عمر بن الخطاب سال أبدا واقدد الليطدي مدا داو

رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم طقد د أر ب دده ف ددي ال ط ددر وا ض ددحى ق ددال دداو طقد د أر ب و والقد دراو المجي ددد
واقتر ج الساعة وانشق القمر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 535حدانا ناد حدانا ساياو بن عيينة عدن ضدمرة بدن سدايد بهدذا اإلسدناد نحدوه قدال أبدو عيسدى

وأبو واقد الليطي اسمه الحارث بن عوب
باب ما جاء في التكبير في الايدبن

[  ] 536حدانا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المدبني حددانا عبدد هللا بدن ندافع الصدائ عدن طيدر
بدن عبدد هللا عددن أبيده عددن جدده أو النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم بددر فدي الايدددبن فدي ا ولددى سد اا قبددل
القدراءة وفدي ارخدرة خمسدا قبدل القدراءة قدال وفدي ال داب عدن عائشدة وابدن عمدر وعبدد هللا بدن عمدرو قددال

أبو عيسى حدب

جد طير حدب

حسن و و أحسن شيء روي في ذا ال داب عدن النبدي عليده السدالم

واسدمه عمدرو بدن عدوب الم ندي والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم وليددر م و كددذا روي عددن أبددي ر درة أندده صددلى بالمدبنددة نحددو ددذه الصددالة و ددو قددول أ ددل

المدبنة و ه طقول مالد بدن أندل والشدافاي وأحمدد ومسدحاو وروي عدن عبدد هللا بدن مسداود أنده قدال فدي
التكبير في الايدبن تسع تكبيرات في الر اة ا ولدى خمسدا قبدل القدراءة وفدي الر ادة الطانيدة ببددأ بدالقراءة

ام طكبر أر اا مع تكبيرة الر وع وقد روي عن لير واحد من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو
ذا و و قول أ ل الكوفة و ه طقول ساياو الطوري

باب ما جاء ال صالة قبل الايد وال باد ا
[  ] 537حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود الطيالسي قال أن انا شع ة عدن عددي بدن اابدج قدال
سماج سايد بدن جبيدر طحددث عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم خدرق بدوم ال طدر فصدلى
ر اتددين اددم لددم طصددل قبلهددا وال باددد ا قددال وفددي ال داب عددن عبددد هللا بددن عمددر وعبددد هللا بددن عمددرو وأبددي
سايد قدال أبدو عيسدى حددب

بدن ع داح حددب

حسدن صدحيح والامدل عليده عندد بادا أ دل الالدم مدن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م و دده طقددول الشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددد رأب طائ ددة مددن
أ دل الالدم الصددالة بادد صدالة الايدددبن وقبلهدا مدن أصددحاب النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم وليدر م والقددول

ا ول أصح

[  ] 538حدانا أبو عمار الحسين بن حر
بن ح ص و و بن عمر بن ساد بن أبي وقدا

حدانا و يع عن أبداو بدن عبدد هللا ال جلدي عدن أبدي بكدر
عدن بدن عمدر أنده خدرق فدي بدوم عيدد فلدم طصدل قبلهدا

وال باد ا وذ ر أو النبي صلى هللا عليه وسلم فاله قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في خروق النساء في الايدبن
[  ] 539حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم أخبرنددا منصددور و ددو بددن زاذاو عددن بددن سددير ن عددن أم
عطيددة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طخددرق ا بكددار والاواتددق وذوات الخدددور والحدديا فددي
الايدبن فاما الحيا فيات لن المصلى و شهدو دعوة المسدلمين قالدج إحددا ن طدا رسدول هللا أو لدم طكدن

لها جل اب قال فلتار ا أختها من جالبيبها
[  ] 540حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم عددن شددام بددن حسدداو عددن ح صددة بنددج سددير ن عددن أم

عطيددة بنحددوه قددال وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح وج دابر قددال أبددو عيسددى حدددب
صدحيح وقدد ذ ددب بادا أ دل الالددم إلدى ددذا الحددب

أم عطيددة حدددب

حسددن

ورخدص للنسدداء فدي الخدروق إلددى الايددبن و ر دده

باضهم وروي عن عبدد هللا بدن الم داره أنده قدال أكدره اليدوم الخدروق للنسداء فدي الايددبن فد و أبدج المدرأة
إال أو تخددرق فلي دداذو لهددا زوجه ددا أو تخددرق ف ددي أطمار ددا الخلق دداو وال تت د ن فد د و أبددج أو تخ ددرق ددذل

فلل وق أو طمناها عن الخروق و روي عن عائشة رضى هللا تاالى عنها قالدج لدو رأب رسدول هللا صدلى

هللا عليدده وسددلم مددا أحدددث النسدداء لمددناهن المسددجد مددا مناددج نسدداء بنددي إس درائيل و ددروب عددن سدداياو

الطوري أنه ره اليوم الخروق للنساء إلى الايد

باب ما جاء في خروق النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الايد في طر ق ورجوعه من طر ق اخر
[  ] 541حدددانا عبددد ا علددى بددن واصددل بددن عبددد ا علددى الكددوفي وأبددو زرعددة قدداال حدددانا محمددد بددن
الصددلج عددن فلدديح بددن سددليماو عددن سددايد بددن الحددارث عددن أبددي ر درة قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم إذا خرق بوم الايد في طر ق رجع في ليره قال وفي ال اب عن عبدد هللا بدن عمدر وأبدي ارفدع قدال

أبو عيسى وحدب

حسن لر ب وروب أبدو تميلدة و دونل بدن محمدد دذا الحددب

أبي ر رة حدب

عدن

فليح بن سليماو عن سايد بن الحارث عن جابر بن عبد هللا قال وقد استحب بادا أ دل الالدم لفمدام
إذا خرق في طر ق أو برجع في ليره أت اعا لهذا الحدب

و و قول الشافاي وحدب

جابر انه أصح

باب ما جاء في ا كل بوم ال طر قبل الخروق
[  ] 542حدانا الحسن بن الص اي الب ار ال غدادي حدانا عبدد الصدمد بدن عبدد الدوارث عدن ادواب بدن

عت دة عددن عبددد هللا بددن بر دددة عدن أبيدده قددال دداو النبددي صددلى هللا عليده وسددلم ال طخددرق بددوم ال طددر حتددى
ططاددم وال ططاددم بددوم ا ضددحى حتددى طصددلي قددال وفددي ال دداب عددن علددي وأنددل قددال أبددو عيسددى حدددب
بر دة بن حصيب ا سلمي حدب

لر دب وقدال محمدد ال أعدرب لطدواب بدن عت دة ليدر دذا الحددب

وقدد

اسدتحب قدوم مدن أ ددل الالدم أو ال طخدرق بدوم ال طددر حتدى ططادم شدي ا و سددتحب لده أو ط طدر علدى تمددر
وال ططام بوم ا ضحى حتى برجع
[  ] 543حدانا قتي ة حدانا شيم عن محمد بن إسدحاو عدن ح دص بدن عبيدد هللا بدن أندل عدن أندل

بن مال أو النبي صلى هللا عليه وسلم او ط طر على تمرات بدوم ال طدر قبدل أو طخدرق إلدى المصدلى
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح أبواب الس ر

باب ما جاء التقصير في الس ر
[  ] 544حدانا عبد الو اب بن عبد الحكم الدوراو ال غددادي حددانا طحيدى بدن سدليم عدن عبيدد هللا عدن

نافع عن بن عمر قال سافرت مع النبي صلى هللا عليه وسدلم وأبدي بكدر وعمدر وعطمداو فكدانوا طصدلوو
ال هددر والاصددر ر اتددين ر اتددين ال طصددلوو قبلهددا وال باددد ا وقددال عبددد هللا لددو نددج مصددليا قبلهددا أو

بادد ا تممتهددا قددال وفددي ال دداب عدن عمددر وعلددي وابددن ع دداح وأندل وعمدراو بددن حصددين وعائشددة قددال
أبو عيسى حدب

بن عمر حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

محمد بن إسماعيل وقد روي ذا الحدب

طحيدى بدن سدليم مطدل دذا قدال

عن عبيد هللا بن عمر عدن رجدل مدن ال سدراقة عدن عبدد هللا

بددن عمددر قددال أبددو عيسددى وقددد روي عددن عطيددة الاددوفي عددن بددن عمددر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
كاو بتطدوع فدي السد ر قبدل الصدالة و ادد ا وقدد صدح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده داو طقصدر

فددي الس د ر وأبددو بكددر وعمددر وعطمدداو صددد ار مددن خالفتدده والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم مددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م وقددد روي عددن عائشددة أنهددا انددج تددتم الصددالة فددي الس د ر

والامل على ما روب عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم وأصدحابه و دو قدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو إال
أ و الشافاي طقول التقصير رخصة له في الس ر ف و أتم الصالة أج أ عنه
[  ] 545حددانا أحمدد بدن منيدع حددانا شديم أخبرندا علدي بدن ز دد بدن جددعاو القرشدي عدن أبدي نضدرة
قددال س د ل عم دراو بددن حصددين عددن صددالة المسددافر فقددال حججددج مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

فصددلى ر اتددين وحججددج مددع أب دي بكددر فصددلى ر اتددين ومددع عمددر فصددلى ر اتددين ومددع عطمدداو سددج
سنين من خالفته أو اماني سنين فصلى ر اتين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 546حددانا قتي ددة حددانا سدداياو بدن عيينددة عدن محمددد بدن المنكدددر ومبدراييم بددن ميسدرة سددماا أنددل
بددن مالد د ق ددال ص ددلينا م ددع النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ال ه ددر بالمدبن ددة أر ا ددا و ددذي الحلي ددة الاص ددر
ر اتين قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

[  ] 547حدددانا قتي ددة حدددانا شدديم عددن منصددور بددن زاذاو عددن بددن سددير ن عددن بددن ع دداح أو النبددي
صلى هللا عليه وسلم خرق من المدبنة إلى مكدة ال طخداب إال هللا رب الادالمين فصدلى ر اتدين قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في م تقصر الصالة
[  ] 548حدانا أحمد بدن منيدع حددانا شديم أخبرندا طحيدى بدن أبدي إسدحاو الحضدرمي حددانا أندل بدن

مال قال خرجنا مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدن المدبندة إلدى مكدة فصدلى ر اتدين قدال قلدج ندل
كم أقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة قال عش ار قال وفي ال داب عدن بدن ع داح وجدابر قدال أبدو
عيسى حدب

أنل حدب

حسن صحيح وقد روي عن بدن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده

أقددام فددي باددا أس د اره تسددع عش درة طصددلي ر اتددين قددال بددن ع دداح فددنحن إذا أقمنددا مددا بيننددا و ددين تسددع

عشرة صلينا ر اتين ومو زدنا على ذل أتممنا الصالة وروي عن علي أنه قال من أقام عشدرة أطدام أتدم

الصالة وروي عن بن عمر أنه قال من أقدام خمسدة عشدر بومدا أتدم الصدالة وقدد روي عنده انتدي عشدرة

وروي عد ددن سد ددايد بد ددن المسد دديب أند دده قد ددال إذا أقد ددام أر اد ددا صد ددلى أر اد ددا وروي عند دده ذل د د قتد ددادة وعطد دداء

الخراساني وروب عنه داود بن أبي ند خالب ذا واختلف أ ل الالم باد في ذلد فامدا سداياو الطدوري
وأ ل الكوفة فذ بوا إلى توقيج خمل عشرة وقالوا إذا أجمع علدى إقامدة خمدل عشدرة أتدم الصدالة وقدال
ا وزاعي إذا أجمع على إقامة انتدي عشدرة أتدم الصدالة وقدال مالد بدن أندل والشدافاي وأحمدد إذا أجمدع

علددى إقامددة أر اددة أتددم الصددالة وامددا إسددحاو ف درأب أقددوب المددذا ب فيدده حدددب

بددن ع دداح قددال ندده روب

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اددم تاولدده باددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أجمددع علددى إقامددة تسددع

عشرة أتم الصالة ام أجمع أ ل الالم على أو المسافر طقصر ما لم طجمع إقامة ومو أتى عليه سنوو

[  ] 549حدددانا ندداد بددن السددري حدددانا أبددو مااو ددة عددن عاصددم ا حددول عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح
قددال سددافر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم س د ار فصددلى تسدداة عشددر بومددا ر اتددين ر اتددين قددال ب ددن
ع اح فنحن نصلي فيمدا بينندا و دين تسدع عشدرة ر اتدين ر اتدين فد ذا أقمندا أكطدر مدن ذلد صدلينا أر ادا

قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب حسن صحيح

باب ما جاء في التطوع في الس ر
[  ] 550حدددانا قتي ددة بددن سددايد حدددانا الليد

بددن سدداد عددن ص د واو بددن سددليم عددن أبددي بس درة الغ دداري

عددن الب دراء بددن عددازب قددال صددحبج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم امانيددة عشددر س د ار فمددا رأبتدده تددره

الر اتين إذا ازلدج الشدمل قبدل ال هدر وفدي ال داب عدن بدن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب
لر ددب قددال وسددالج محمدددا عندده فلددم طارفدده إال مددن حدددب

اللي د

البدراء حددب

بددن سدداد ولددم طاددرب اسددم أبددي بس درة

الغ داري وأراه حسددنا وروي عددن بدن عمددر أو النبددي صددلى هللا عليده وسددلم دداو ال بتطدوع فددي السد ر قبددل

الصالة وال باد ا وروي عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه او بتطوع في السد ر ادم اختلدف أ دل

الالددم باددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ف درأب باددا أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو بتطددوع

الرجددل فددي الس د ر و دده طقددول أحمددد ومسددحاو ولددم تددر طائ ددة مددن أ ددل الالددم أو طصددلي قبلهددا وال باددد ا
ومانى من لم بتطوع في الس ر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذل فضل طير و دو قدول أكطدر أ دل

الالم طختاروو التطوع في الس ر

[  ] 551حددانا علددي بددن حجددر حدددانا ح دص بددن ايدداث عددن الحجدداق عدن عطيددة عددن بددن عمددر قددال

صليج مع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ال هدر فدي السد ر ر اتدين و ادد ا ر اتدين قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن وقد رواه بن أبي ليلى عن عطية ونافع عن بن عمر

[  ] 552حدانا محمد بن عبيدد المحدار ي طاندي الكدوفي حددانا علدي بدن اشدم عدن بدن أبدي ليلدى عدن

عطيددة ونددافع عددن بددن عمددر قددال صددليج مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي الحضددر والس د ر فصددليج
ماه في الحضر ال هر أر اا و ادد ا ر اتدين وصدليج ماده فدي السد ر ال هدر ر اتدين و ادد ا ر اتدين
والاصر ر اتين ولم طصل باد ا شي ا والمغرب في الحضدر والسد ر سدواء ادالث ر ادات ال تدنقص فدي
الحضددر وال فددي الس د ر و ددي وتددر النهددار و اددد ا ر اتددين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

محمدا طقول ما روب بن أبي ليلى حدبطا أعجب إلى من ذا وال أروي عنه شي ا

حسددن سددماج

باب ما جاء في الجمع بين الصالتين
[  ] 553حدددانا قتي ددة بددن سددايد حدددانا الليد

بددن سدداد عددن ب ددد بددن أبددي حبيددب عددن أبددي الط يددل ددو

عامر بن واالة عن ماداذ بدن جبدل أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو فدي لد وة تبدوه إذا ارتحدل قبدل

ز د الشددمل اخددر ال هددر إلددى أو طجماهددا إلددى الاصددر فيصددليهما جمياددا ومذا ارتحددل باددد ز د الشددمل
عجددل الاصددر إلددى ال هددر وصددلى ال هددر والاصددر جمياددا اددم سددار و دداو إذا ارتحددل قبددل المغددرب أخددر

المغرب حتى طصليها مع الاشاء ومذا ارتحل باد المغرب عجدل الاشداء فصدال ا مدع المغدرب قدال وفدي

ال داب عدن علدي وابدن عمدر وأندل وعبدد هللا بدن عمدرو وعائشدة وابدن ع داح وأسدامة بدن ز دد وجدابر بددن
عبدد هللا قدال أبدو عيسدى والصدحيح عدن أسدامة وروي علددي بدن المددبني عدن أحمدد بدن حنبدل عدن قتي ددة
ذا الحدب
[  ] 554حددانا عبدد الصددمد بدن سددليماو حددانا ز ر ددا اللؤلدؤي حدددانا أبدو بكددر ا عدين حددانا علدي بددن
المدبني حدانا أحمد بن حنبل حددانا قتي دة بهدذا الحددب
لر دب ت ددرد بده قتي ددة ال ناددرب أحددا رواه عددن الليد

أبي الط يل عن مااذ حدب

طاندي حددب

ليدره وحدددب

لر ب والماروب عند أ ل الالدم حددب

ماداذ وحددب
الليد

ماداذ حددب

حسدن

عدن ب ددد بددن أبدي حبيددب عددن

ماداذ مدن حددب

أبدي ال يدر عدن

أبي الط يل عن ماداذ أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم جمدع فدي لد وة تبدوه بدين ال هدر والاصدر و دين

المغددرب والاشدداء رواه ق درة بددن خالددد وسدداياو الطددوري ومال د وليددر واحددد عددن أبددي ال يددر المكددي و هددذا
الحدددب

طقددول الشددافاي وأحمددد ومسددحاو طق دوالو ال بدداح أو طجمددع بددين الصددالتين فددي الس د ر فددي وقددج

إحدا ما
[  ] 555حدددانا ندداد بددن السددري حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن

عمددر أندده اسددتغي

علددى باددا أ لدده فجددد بدده السددير فدداخر المغددرب حتددى لدداب الش د ق اددم ن د ل فجمددع

بينهما ام أخبر م أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم داو ط ادل ذلد إذا جدد بده السدير قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح وحدب

اللي

عن ب د بن أبي حبيب حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في صالة االستسقاء
[  ] 556حدانا طحيى بن موسى حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامدر عدن ال دري عدن ع داد بدن تمديم عدن
عمه أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرق بالنداح طستسدقي فصدلى بهدم ر اتدين جهدر بدالقراءة فيهمدا
وحول رداءه ورفع بدطه واستسقى واستقبل القبلة قال وفي ال اب عدن بدن ع داح وأبدي ر درة وأندل وأبدي
اللحم قال أبو عيسى حدب

عبد هللا بن ز د حدب

حسن صحيح وعلى ذا الامل عندد أ دل الالدم و ده

طقول الشافاي وأحمد ومسحاو وعم ع اد بن تميم و عبد هللا بن ز د بن عاصم المازني

[  ] 557حدانا قتي ة حدانا اللي

بن سداد عدن خالدد بدن ب دد عدن سدايد بدن أبدي دالل عدن ب دد بدن

عبددد هللا عددن عميددر م ددولى أبددي اللحددم عددن أب ددي اللحددم أندده رأب رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم عن ددد
أحجار ال ج طستسقي و و مقنع بكايه بد عو قال أبدو عيسدى دذا قدال قتي دة فدي دذا الحددب
اللحم وال نارب له عن النبي صلى هللا عليه وسدلم إال دذا الحددب

روب عن النبي صلى هللا عليه وسلم أحادب

عدن أبدي

الواحدد وعميدر مدولى أبدي اللحدم قدد

وله صح ة

[  ] 558حدانا قتي ة حدانا حاتم بن إسماعيل عن شدام بدن إسدحاو و دو بدن عبدد هللا بدن ناندة عدن
أبيه قال أرسلني الوليد بن ع ة و و أمير المدبنة إلى بن ع داح أسداله عدن استسدقاء رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم فاتيته فقال أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرق متبذال متواضاا متضدرعا حتدى أتدى
المصلي فلم طخطب خطبتكم ذه ولكن لم ب ل فدي الددعاء والتضدرع والتكبيدر وصدلى ر اتدين مدا داو
طصلي في الايد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 559حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن شددام بددن إسددحاو بددن عبددد هللا بددن
كنانددة عددن أبيدده فددذ ر نحددوه وزاد في دده متخشدداا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح و ددو ق ددول

الشدافاي قددال طصدلي صددالة االستسددقاء نحدو صددالة الايددبن طكبددر فددي الر ادة ا ولددى سد اا وفددي الطانيددة
خمسا واحتج بحدب

بن ع داح قدال أبدو عيسدى وروب عدن مالد بدن أندل أنده قدال ال طكبدر فدي صدالة

االستسقاء ما طكبر في صالة الايددبن وقدال النامداو أبدو حني دة ال تصدلي صدالة االستسدقاء وال أمدر م

بتحو ل الرداء ولكن بدعوو و رجاوو بجملتهم قال أبو عيسى خالف السنة
باب ما جاء في صالة الكسوب

[  ] 560حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن سدداياو عددن حبيددب بددن أبددي اابددج عددن
طدداوح عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده صددلى فددي سددوب فقد أر اددم ر ددع اددم قد أر اددم

ر ددع اددم ق د أر اددم ر ددع اددالث مدرات اددم سددجد سددجدتين وا خددرب مطلهددا قددال وفددي ال دداب عددن علددي وعائشددة

وعبد هللا بدن عمدرو والنامداو بدن بشدير والمغيدرة بدن شدع ة وأبدي مسداود وأبدي بكدرة وسدمرة وأبدي موسدى

ا شاري وابن مسداود وأسدماء بندج أبدي بكدر الصددبق وابدن عمدر وقبيصدة الهاللدي وجدابر بدن عبدد هللا
وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن اب قال أبو عيسى حدب

بن ع اح حدب

حسدن صدحيح وقدد روي

عدن بدن ع داح عدن النبددي صدلى هللا عليده وسدلم أندده صدلى فدي سدوب أر ددع ر ادات فدي أر دع سددجدات

و ه طقول الشافاي وأحمد ومسدحاو قدال واختلدف أ دل الالدم فدي القدراءة فدي صدالة الكسدوب فدرأب بادا
أ دل الالددم أو طسددر بددالقراءة فيهددا بالنهددار ورأب باضددهم أو طجهددر بددالقراءة فيهددا نحددو صددالة الايدددبن
والجماة و ه طقول مال وأحمد ومسحاو بروو الجهر فيها وقال الشافاي ال طجهر وقدد صدح عدن النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم لتددا الددروابتين صددح عندده أندده صددلى أر ددع ر اددات فددي أر ددع سددجدات وصددح عن ده

أطضددا أندده صددلى سددج ر اددات فددي أر ددع سددجدات و ددذا عنددد أ ددل الالددم جددائ علددى قدددر الكسددوب أو

تطدداول الكسددوب فصددلى سددج ر اددات فددي أر ددع سددجدات فهددو جددائ ومو صددلى أر ددع ر اددات فددي أر ددع

سدجدات وأطدال القدراءة فهدو جددائ و دروو أصدحابنا أو تصدلي صدالة الكسددوب فدي جماعدة فدي سددوب

الشمل والقمر

[  ] 561حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشدوارب حددانا ب دد بدن زر دع حددانا مامدر عدن ال دري

عددن عددروة عددن عائشددة أنهددا قالددج خس د ج الشددمل علددى عهددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فصددلى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالناح فاطال القراءة ام ر ع فاطال الر دوع ادم رفدع أرسده فاطدال القدراءة

و ددي دوو ا ولددى اددم ر ددع فاطددال الر ددوع و ددو دوو ا ول اددم رفددع أرسدده فسددجد اددم فاددل مطددل ذل د فددي
الر اة الطانية قال أبو عيسى و ذا حددب

حسدن صدحيح و هدذا الحددب

طقدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو

بددروو صددالة الكسددوب أر ددع ر اددات فددي أر ددع سددجدات قددال الشددافاي طق د أر فددي الر اددة ا ولددى بددام الق دراو
ونحوا من سورة ال قدرة سد ار إو داو بالنهدار ادم ر دع ر وعدا طدو ال نحدوا مدن قراءتده ادم رفدع أرسده بتكبيدر
وابج قائما ما دو وقد أر أطضدا بدام القدراو ونحدوا مدن ال عمدراو ادم ر دع ر وعدا طدو ال نحدوا مدن قراءتده

ام رفع رأسه ام قدال سدمع هللا لمدن حمدده ادم سدجد سدجدتين تدامتين و ديم فدي دل سدجدة نحدوا ممدا أقدام
في ر وعه ام قام فق أر بام القراو ونحوا من سدورة النسداء ادم ر دع ر وعدا طدو ال نحدوا مدن قراءتده ادم رفدع
أرسدده بتكبيددر وابددج قائمددا اددم قد أر نحدوا مددن سددورة المائدددة اددم ر ددع ر وعددا طددو ال نحدوا مددن قراءتدده اددم رفددع
فقال سمع هللا لمن حمده ام سجد سجدتين ام تشهد وسلم

باب ما جاء في ص ة القراءة في الكسوب
[  ] 562حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع حدانا ساياو عن ا سود بن نيل عدن اال دة بدن ع داد
عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى هللا عليه وسلم في سوب ال نسدمع لده صدوتا قدال وفدي

ال داب عدن عائشدة قدال أبدو عيسدى حددب
ذا و و قول الشافاي

سدمرة حددب

حسدن صدحيح وقدد ذ دب بادا أ دل الالدم إلدى

[  ] 563حدانا أبو بكدر محمدد بدن أبداو حددانا إبدراييم بدن صددقة عدن سداياو بدن حسدين عدن ال دري
عدن عددروة عددن عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى صددالة الكسددوب وجهددر بددالقراءة فيهددا قددال

أبددو عيسددى ددذا حدددب
الحدب

حسددن صددحيح ورواه أبددو إسددحاو ال د اري عددن سدداياو بددن حسددين نحددوه و هددذا

طقول مال بن أنل وأحمد ومسحاو

باب ما جاء في صالة الخوب
[  ] 564حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشدوارب حددانا ب دد بدن زر دع حددانا مامدر عدن ال دري

ع ددن س ددالم ع ددن أبي دده أو النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ص ددلى ص ددالة الخ ددوب ب ح دددب الط ددائ تين ر ا ددة

والطائ ة ا خرب مواجهة الادو ام انصرفوا فقاموا في مقام أول د وجداء أول د فصدلى بهدم ر ادة أخدرب
ام سلم عليهم فقام ؤالء فقضوا ر اتهم وقام ؤالء فقضوا ر اتهم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صدحيح

وقد روب موسى بن ع ة عن نافع عن بن عمر مطل ذا قدال وفدي ال داب عدن جدابر وحذط دة وز دد بدن
اابددج وابددن ع دداح وأبددي ر درة وابددن مسدداود وسددهل بددن أبددي حطمددة وأبددي عيدداح ال رقددي واسددمه ز ددد بددن

صددامج وأبددي بكدرة قددال أبددو عيسددى وقددد ذ ددب مال د بددن أنددل فددي صددالة الخددوب إلددى حدددب

سددهل بددن

أبي حطمة و و قول الشافاي وقال أحمدد قدد روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم صدالة الخدوب علدى
أوجه وما أعلم في ذا ال اب إال حدبطا صحيحا وأختار حددب

سدهل بدن أبدي حطمدة و كدذا قدال إسدحاو

بن إبراييم قال ابتج الرواطات عن النبي صلى هللا عليه وسلم فدي صدالة الخدوب ورأب أو دل مدا روي

عن النبي صلى هللا عليه وسلم في صالة الخوب فهو جائ و ذا على قدر الخوب قدال إسدحاو ولسدنا
نختار حدب

سهل بن أبي حطمة على ليره من الرواطات

[  ] 565حدانا محمد بن بشار حدانا طحيدى بدن سدايد القطداو حددانا طحيدى بدن سدايد ا نصداري عدن
القاسم بن محمد عدن صدالح بدن خدوات بدن جبيدر عدن سدهل بدن أبدي حطمدة أنده قدال فدي صدالة الخدوب

قددال طقددوم اإلمددام مسددتقبل القبلددة وتقددوم طائ ددة مددنهم مادده وطائ ددة مددن قبددل الادددو ووجددو هم إلددى الادددو
فير ع بهم ر اة و ر اوو ن سهم و سجدوو ن سهم سجدتين في مكدانهم ادم بدذ بوو إلدى مقدام أول د

و ج ددة أول د د فير ددع به ددم ر ا ددة و س ددجد به ددم س ددجدتين فه ددي ل دده انت دداو وله ددم واح دددة ا ددم بر ا ددوو ر ا ددة

و سددجدوو سددجدتين قددال أبددو عيسددى قددال محمددد بددن بشددار سددالج طحيددى بددن سددايد عددن ددذا الحدددب

فحداني عن شع ة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بدن أبدي حطمدة
عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمطل حدب
ولسج اح ظ الحدب

ولكنه مطل حددب

طحيى بن سايد ا نصاري وقال لي طحيدى اكت ده إلدى جن ده

طحيدى بدن سدايد ا نصداري قدال أبدو عيسدى و دذا حددب

حسدن

صحيح لم برفاه طحيى بن سايد ا نصاري عن القاسم بن محمد و كذا روب أصحاب طحيى بدن سدايد

ا نصاري موقوفا ورفاه شع ة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد

[  ] 567وروب مالد بددن أندل عددن ب ددد بدن رومدداو عددن صدالح بددن خدوات عددن مددن صدلى مددع النبددي
صددلى هللا عليدده وسددلم صددالة الخددوب فددذ ر نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح و دده طقددول

مال د والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وروي عددن ليددر واحددد أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى ب حدددب

الطائ تين ر اة ر اة فكانج للنبي صلى هللا عليده وسدلم ر اتداو ولهدم ر ادة ر ادة قدال أبدو عيسدى أبدو

عياح ال رقي اسمه ز د بن صامج
باب ما جاء في سجود القراو
[  ] 568حدانا سداياو بدن و يدع حددانا عبدد هللا بدن و دب عدن عمدرو بدن الحدارث عدن سدايد بدن أبدي
دالل عددن عمدر الدمشددقي عدن أم الدددرداء عدن أبددي الددرداء قددال سدجدت مددع رسدول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم إحدب عشرة سجدة منها التي في النجم

[  ] 569حددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا عبددد هللا بددن صددالح حدددانا الليد

بددن سدداد عددن خالددد

بدن ب دد عدن سدايد بددن أبدي دالل عدن عمددر و دو بدن حيداو الدمشدقي قددال سدماج مخبد ار طخبدر عددن أم
الددرداء عدن أبدي الددرداء عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بل ده قدال أبدو عيسدى و دذا أصدح مددن
حدب

ساياو بن و يع عن عبد هللا بدن و دب قدال وفدي ال داب عدن علدي وابدن ع داح وأبدي ر درة وابدن

مسداود وز دد بدن اابددج وعمدرو بدن الادا

إال من حدب

قددال أبدو عيسدى حددب

سايد بن أبي الل عن عمر الدمشقي

أبددي الددرداء حددب

لر دب ال نارفدده

باب ما جاء في خروق النساء إلى المساجد
[  ] 570حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا عيسددى بددن بددونل عددن ا عمددل عددن مجا ددد قددال نددا عنددد بددن
عمددر فقددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبددذنوا للنسدداء بالليددل إلددى المسدداجد فقددال ابندده وهللا ال
ندداذو لهددن بتخذندده دلددال فقددال فاددل هللا ب د وفاددل أقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وتقددول ال
ندداذو لهددن قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وز نددب ام درأة عبددد هللا بددن مسدداود وز ددد بددن خالددد قددال أبددو

عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية الب او في المسجد
[  ] 571حدانا محم د بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن ساياو عدن منصدور عدن ر ادي بدن حدراح

عددن طددارو بددن عبددد هللا المحددار ي قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا نددج فددي الصددالة فددال

تبد و عددن طميند ولكددن خل د أو تلقداء شددمال أو تحددج قددم اليسددرب قدال وفددي ال دداب عدن أبددي سددايد
وابن عمر وأنل وأبي ر رة قال أبو عيسى وحدب

طارو حدب

حسن صحيح والامدل علدى دذا عندد

أ ل الالم قال وسماج الجارود طقول سماج و يادا طقدول لدم طكدذب ر ادي بدن حدراح فدي اإلسدالم ذبدة
قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أابج أ ل الكوفة منصور بن الماتمر

[  ] 572حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن قتددادة عددن أنددل بددن مال د قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم الب او في المسجد خطي ة و ارتها دفنها قال أبو عيسى و ذا حدب
باب ما جاء في السجدة في ل اق أر باسم ر

حسن صحيح

الذي خلق و و ل إذا السماء انشقج و

[  ] 573حدددانا قتي ددة بددن سددايد حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن أبددوب بددن موسددى عددن عطدداء بددن ميندداء
عن أبي ر رة قال سدجدنا مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي ل اقد أر باسدم ر د و و ل إذا السدماء
انشقج و
[  ] 574حدددانا قتي ددة حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن طحيددى بددن سددايد عددن أبددي بكددر بددن محمددد ددو بددن

عمرو بن ح م عن عمر بن عبد الا

عن أبي بكر بن عبد الدرحمن بدن الحدارث بدن شدام عدن أبدي

ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مطلدده قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح

والامدل علدى ددذا عندد أكطددر أ دل الالددم بدروو السددجود فدي إذا السددماء انشدقج واقد أر باسدم ر د وفدي ددذا
الحدب

أر اة من التاباين باضهم عن باا

باب ما جاء في السجدة في النجم
[  ] 575حدانا اروو بن عبد هللا الب ار ال غدادي حدانا عبد الصمد بن عبد الدوارث حددانا أبدي عدن

أب ددوب عدددن عكرم ددة عدددن بدددن ع دداح قدددال س ددجد رسد ددول هللا صد ددلى هللا علي دده وسدددلم فيه ددا طاند ددي الد ددنجم

والمسددلموو والمشددر وو والجددن وا نددل قددال وفددي ال دداب ع دن بددن مسدداود وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى
حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند باا أ ل الالدم بدروو السدجود فدي سدورة

بن ع اح حدب

النجم وقال باا أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسدلم وليدر م لديل فدي الم صدل سدجدة

و و قول مالد بدن أندل والقدول ا ول أصدح و ده طقدول الطدوري وابدن الم داره والشدافاي وأحمدد ومسدحاو
وفي ال اب عن بن مساود وأبي ر رة
باب ما جاء من لم طسجد فيه
[  ] 576حدانا طحيى بن موسى حددانا و يدع عدن بدن أبدي ذئدب عدن ب دد بدن عبدد هللا بدن قسديط عدن

عطاء بن طسار عن ز د بن اابج قال قرأت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدنجم فلدم طسدجد فيهدا
قدال أبددو عيسددى حدددب

ز دد بددن اابددج حدددب

حسدن صددحيح وتدداول باددا أ دل الالددم ددذا الحدددب

فقددال

إنمددا تددره النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم السددجود و ز ددد بددن اابددج حددين ق د أر فلددم طسددجد لددم طسددجد النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم وقددالوا السددجدة واج ددة علددى مددن سددماها فلددم برخص دوا فددي تر هددا وقددالوا أو سددمع

الرجل و و على لير وضوء ف ذا توضدا سدجد و دو قدول سداياو الطدوري وأ دل الكوفدة و ده طقدول إسدحاو

وقال باا أ ل الالم إنما السجدة على من أراد أو طسجد فيهدا والدتمل فضدلها ورخصدوا فدي تر هدا إو
ز ددد بددن اابددج حي د

قددال ق درأت علددى النبددي صددلى هللا عليدده

أراد ذل د واحتج دوا بالحدددب

المرفددوع حدددب

كاو طسدجد و سدجد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم واحتجدوا بحددب

عمدر أنده قد أر سدجدة علدى المنبدر فند ل

وسلم النجم فلم طسجد فيها فقالوا لو انج السجدة واج ة لم بتره النبي صلى هللا عليده وسدلم ز ددا حتدى

فسجد ام ق أر ا في الجماة الطانية فتهيا الناح للسجود فقال أنهدا لدم تكتدب عليندا إال أو نشداء فلدم طسدجد

ولم طسجدوا فذ ب باا أ ل الالم إلى ذا و و قول الشافاي وأحمد
باب ما جاء في السجدة في

[  ] 577حددانا بددن أبدي عمددر حددانا سدداياو عدن أبددوب عدن عكرمددة عدن بددن ع داح قددال أربدج رسددول
هللا صلى هللا عليه وسلم طسجد في
حدب

قال بن ع داح وليسدج مدن عد ائم السدجود قدال أبدو عيسدى دذا

حسن صحيح واختلف أ دل الالدم فدي ذلد فدرأب بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم وليددر م أو طسددجد فيهددا و ددو قددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو
وقال باضهم أنها تو ة نبي ولم بروا السجود فيها
باب ما جاء في السجدة في الحج

[  ] 578حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عدن مشدري بدن اعداو عدن ع دة بدن عدامر قدال قلدج طدا رسدول
هللا فضدلج سددورة الحدج بدداو فيهدا سددجدتين قدال ناددم ومدن لددم طسدجد ما فددال طق أر مدا قددال أبدو عيسددى ددذا

حدددب

لدديل إسددناده بددذاه القددوب واختلددف أ ددل الالددم ف دي ددذا فددروي عددن عمددر بددن الخطدداب وابددن عمددر

انهما قاال فضلج سورة الحج بداو فيهدا سدجدتين و ده طقدول بدن الم داره والشدافاي وأحمدد ومسدحاو ورأب

باضهم فيها سجدة و و قول ساياو الطوري ومال وأ ل الكوفة
باب ما طقول في سجود القراو

[  ] 579حددانا قتي دة حددانا محمدد بدن ب دد بدن خنديل حددانا الحسدن بدن محمدد بدن عبيدد هللا بدن أبددي
ب د قال قال لي بن جر ج طدا حسدن أخبرندي عبيدد هللا بدن أبدي ب دد عدن بدن ع داح قدال جداء رجدل إلدى
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا رسددول هللا إنددي رأبتنددي الليلددة وأنددا نددائم دداني أصددلي خلددف شددجرة
فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسماتها و ي تقول اللهم اكتب لي بهدا عندده أجد ار وضدع عندي بهدا
وز ار واجالهدا لددي عنددده ذخد ار وتقبلهددا منددي مددا تقبلتهددا مددن عبددده داود قددال الحسددن قددال لددي بددن جددر ج
قددال لددي جددده قددال بددن ع دداح فق د أر النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم سددجدة اددم سددجد قددال فقددال بددن ع دداح

فسددماته و ددو طقددول مطددل مددا أخب دره الرجددل عددن قددول الشددجرة قددال وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب من حدب

بن ع اح ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 580حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي حدددانا خالددد الحددذاء عددن أبددي الااليددة عددن
عائشددة قالددج دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول ف دي سددجود الق دراو بالليددل سددجد وجهددي للددذي
خلقه وشق سماه و صره بحوله وقوته قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما ذ ر فيمن فاته ح ه من الليل فقضاه بالنهار
[  ] 581حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو ص د واو عددن بددونل بددن ب ددد عددن بددن شددهاب ال ددري أو السددائب بددن

ب ددد وعبيددد هللا بدن عبددد هللا بددن عت ددة بددن مسدداود أخب دراه عددن عبددد الددرحمن بددن عبددد القدداري قددال سددماج

عمر بن الخطاب طقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم مدن ندام عدن ح ده أو عدن شديء منده فقدرأه
مددا بددين صددالة ال جددر وصددالة ال هددر تددب لدده انمددا ق درأه مددن الليددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح قال وأبو ص واو اسمه عبد هللا بن سايد المكي وروب عنه الحميدي و ار الناح

حسددن

باب ما جاء من التشدبد في الذي برفع رأسه قبل اإلمام
[  ] 582حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن محمد بدن ز داد و دو أبدو الحدارث ال صدري اقدة عدن أبدي

ر رة قال قدال محمدد صدلى هللا عليده وسدلم أمدا طخشدى الدذي برفدع أرسده قبدل اإلمدام أو طحدول هللا أرسده

رأح حمددار قددال قتي ددة قددال حمدداد قددال لددي محمددد بددن ز دداد ومنمددا قددال أمددا طخشددى قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح ومحمد بن ز اد و بصري اقة و كنى أبا الحارث

باب ما جاء في الذي طصلي ال ر ضة ام بؤم الناح بادما صلى
[  ] 583حدددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن عمددرو بددن دبنددار عددن جددابر بددن عبددد هللا أو مادداذ بددن

جبددل دداو طصددلي مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المغددرب اددم برجددع إلددى قومدده فيددؤمهم قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أصدحابنا الشدافاي وأحمدد ومسدحاو قدالوا إذا أم

الرجل القوم في المكتو ة وقد او صال ا قبل ذل أو صالة من ائدتم بده جدائ ة واحتجدوا بحددب
في قصة مااذ و و حدب

جدابر

صحيح وقد روي من لير وجه عن جدابر وروي عدن أبدي الددرداء أنده سد ل

عن رجل دخل المسجد والقوم في صالة الاصر و و طحسب انها صدالة ال هدر فدائتم بهدم قدال صدالته

جددائ ة وقددد قددال قددوم مددن أ ددل الكوفددة إذا ائددتم قددوم ب مددام و ددو طصددلي الاصددر و ددم طحسددبوو أنهددا ال هددر
فصلى بهم واقتدوا به ف و صالة المقتدي فاسدة إذ اختلف نية اإلمام ونية الماموم
باب ما ذ ر من الرخصة في السجود على الطوب في الحر والبرد

[  ] 584حدانا أحمد بدن محمدد حددانا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا خالدد بدن عبدد الدرحمن قدال حدداني
لالدب القطدداو عدن بكددر بددن عبدد هللا الم نددي عددن أندل بددن مالد قدال نددا إذا صددلينا خلدف النبددي صددلى
هللا عليده وسدلم بال هدائر سدجدنا علدى ايابندا اتقداء الحدر قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وفي ال اب عن جابر بن عبد هللا وابن ع اح وقد روب و يع ذا الحدب

حسدن صدحيح قدال

عن خالد بن عبد الرحمن

باب ذ ر ما طستحب من الجلوح في المسجد باد صالة الص ح حتى تطلع الشمل
[  ] 585حددانا قتي دة حدددانا أبدو ا حدو

عددن سدماه بددن حدرب عدن جددابر بدن سدمرة قددال داو النبددي

صلى هللا عليه وسلم إذا صلى ال جر قادد فدي مصداله حتدى تطلدع الشدمل قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح
[  ] 586حددانا عبددد هللا بددن مااو ددة الجمحددي ال صددري حدددانا عبددد الا د بددن مسددلم حدددانا أبددو رددالل
عن أنل بن مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدن صدلى الغدداة فدي جماعدة ادم قادد بدذ ر

هللا حتددى تطلددع الشددمل اددم صددلى ر اتددين انددج لدده دداجر حجددة وعم درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليده وسددلم تامددة تامددة تامدة قددال أبددو عيسددى دذا حدددب
عن أبي رالل فقال و مقارب الحدب
باب ما ذ ر في االلت ات في الصالة

حسددن لر ددب قدال وسددالج محمددد بددن إسددماعيل

قال محمد واسمه الل

[  ] 587حدانا محمدود بدن لديالو وليدر واحدد قدالوا حددانا ال ضدل بدن موسدى عدن عبدد هللا بدن سدايد

بددن أبددي نددد عددن اددور بددن ز ددد عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو

بلحظ في الصالة طمينا وشماال و لوب عنقده خلدف رهدره قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب وقدد خدالف

و يع ال ضل بن موسى في روابته
[  ] 588ح دددانا محم ددود ب ددن ل دديالو ح دددانا و ي ددع ع ددن عب ددد هللا ب ددن س ددايد ب ددن أب ددي ن ددد ع ددن با ددا
أصحاب عكرمة أو النبي صلى هللا عليه وسلم او بلحظ في الصالة فذ ر نحوه قدال وفدي ال داب عدن
أنل وعائشة
[  ] 589حددانا أبدو حداتم مسدلم بدن حداتم ال صدري حددانا محمدد بدن عبدد هللا ا نصداري عدن أبيده عددن
علي بن ز د عن سايد بن المسيب قال قال أندل بدن مالد قدال لدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدا

بنددي إطدداه وااللت ددات فددي الصددالة ف د و االلت ددات فددي الصددالة لكددة ف د و دداو ال بددد ف ددي التطددوع ال فددي
ال ر ضة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 590حدددانا صددالح بددن عبددد هللا حدددانا أبددو ا حددو

عددن أشددا

بددن أبددي الشدداطاء عددن أبيدده عددن

مسددروو عددن عائشددة قالددج سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن االلت ددات فددي الصددالة قددال ددو
اختالح طختلسه الشيطاو من صالة الرجل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

حدانا ما ذ ر في الرجل بدره اإلمام و و ساجد يف طصنع
[  ] 591حدانا شام بن بونل الكوفي حدانا المحار ي عن الحجاق بن أرطداة عدن أبدي إسدحاو عدن
بيرة بن بر م عن علي وعن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى عن مااذ بدن جبدل قداال قدال النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم إذا أتددى أحددد م الصددالة واإلمددام علددى حددال فليصددنع مددا طصددنع اإلمددام قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

لر ب ال نالم أحدا أسنده إال ما روي من ذا الوجه والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم قدالوا

إذا جاء الرجل واإلمام ساجد فليسدجد وال تج ئده تلد الر ادة إذا فاتده الر دوع مدع اإلمدام واختدار عبدد هللا

بن الم اره أو طسجد مع اإلمام وذ ر عن باضهم فقال لاله ال برفع رأسه في تل السدجدة حتدى طغ در
له

باب رايية أو بنت ر الناح اإلمام و م نيام عند افتتاي الصالة
[  ] 592حدددانا أحمددد بددن محمددد أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا مامددر عددن طحيددى بددن أبددي طيددر
عددن عبددد هللا بددن أبددي قتددادة عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أنيمددج الصددالة فددال

تقوموا حتى تروني خرجج قال وفي ال اب عن أنل وحدب
أبدي قتددادة حددب

أنل ليدر مح دوم قدال أبدو عيسدى حددب

حسددن صددحيح وقدد دره قددوم مدن أ ددل الالددم مدن أصددحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم

وليددر م أو بنت ددر الندداح اإلمددام و ددم نيددام وقددال باضددهم إذا دداو اإلمددام فددي المسددجد فانيمددج الصددالة

ف نما طقوموو إذا قال المؤذو قد قامج الصالة قد قامج الصالة و و قول بن الم اره
باب ما ذ ر في الطناء على هللا والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم قبل الدعاء

[  ] 593حدانا محمود بن ليالو حدانا طحيى بن ادم حدانا أبو بكر بن عياح عدن عاصدم عدن زر
عددن عبددد هللا قددال نددج أصددلي والنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وأبددو بكددر وعمددر مادده فلمددا جلسددج بدددأت
بالطندداء علددى هللا اددم الصددالة علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اددم دعددوت لن سددي فقددال النبددي صددلى هللا
عليه وسلم سل تاطه سل تاطه قدال وفدي ال داب عدن فضدالة بدن عبيدد قدال أبدو عيسدى حددب

بن مسداود حددب

حسدن صدحيح قدال أبدو عيسدى دذا الحددب

عبدد هللا

رواه أحمدد بدن حنبدل عدن طحيدى بدن ادم

مختص ار
باب ما ذ ر في تطييب المساجد
[  ] 594حدددانا محمددد بددن حدداتم المددؤدب ال غدددادي ال صددري حدددانا عددامر بددن صددالح ال يددري ددو مددن
ولد ال ير حدانا شام بن عروة عن أبيده عدن عائشدة قالدج أمدر رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ببنداء
المساجد في الدور وأو تن ف وتطيب
[  ] 595حدانا ناد حدانا عبدة وو يع عن شام بن عدروة عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
أمر فذ ر نحوه قال أبو عيسى و ذا أصح من الحدب

ا ول

[  ] 596حدانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده أو النبدي صدلى
هللا عليه وسلم أمر فذ ر نحوه قال ساياو قوله ببناء المساجد في الدور طاني ال ائل
باب ما جاء أو صالة الليل والنهار مطنى مطنى
[  ] 597حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الدرحمن بدن مهددي حددانا شدع ة عدن طالدى بدن عطداء عدن
علدي ا زدي عددن بدن عمددر عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم قددال صدالة الليددل والنهددار مطندى مطنددى قددال

أبو عيسى اختلدف أصدحاب شدع ة فدي حددب

بدن عمدر فرفاده باضدهم وأوق ده باضدهم وروي عدن عبدد

هللا الامدري عدن نددافع عدن بددن عمدر عددن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم نحددو دذا والصددحيح مدا روي عددن
بددن عمددر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال صددالة الليددل مطنددى مطنددى وروب الطقددات عددن عبددد هللا بددن
عمدر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم ولددم بددذ روا فيدده صددالة النهدار وقددد روي عددن عبيددد هللا عددن نددافع
عدن بددن عمددر أندده دداو طصددلي بالليددل مطنددى مطنددى و النهددار أر اددا وقددد اختلددف أ ددل الالددم فددي ذلد فدرأب
باضهم أو صالة الليل والنهار مطنى مطنى و دو قدول الشدافاي وأحمدد وقدال باضدهم صدالة الليدل مطندى
مطنددى و أروا صددالة التطددوع بالنهددار أر اددا مطددل ا ر ددع قبددل ال هددر ولير ددا مددن صددالة التطددوع و ددو قددول

ساياو الطوري وابن الم اره ومسحاو

باب يف او تطوع النبي صلى هللا عليه وسلم بالنهار
[  ] 598حددانا محمددود بددن لديالو حدددانا و ددب بدن جر ددر حدددانا شدع ة عددن أبددي إسدحاو عددن عاصددم

بن ضمرة قال سالنا عليدا عدن صدالة رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن النهدار فقدال إنكدم ال تطيقدوو

ذاه فقلنددا مددن أطدداو ذاه منددا فقددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا انددج الشددمل مددن هنددا
كهي تهددا مددن هن ددا عنددد الاص ددر صددلى ر ات ددين ومذا انددج الش ددمل مددن هن ددا هي تهددا م ددن هنددا عن ددد
ال ه ددر ص ددلى أر ا ددا وص ددلى أر ا ددا قب ددل ال ه ددر و ا ددد ا ر ات ددين وقب ددل الاص ددر أر ا ددا ط ص ددل ب ددين ددل
ر اتين بالتسليم على المالئكة المقر ين والنبيين والمرسلين ومن ت اهم من المؤمنين والمسلمين
[  ] 599حددانا محمددد بددن المطنددى حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن أبددي إسددحاو عددن عاصددم

بددن ضددمرة عددن علددي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وقددال

إسحاو بن إبراييم أحسدن شديء روي فدي تطدوع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي النهدار دذا وروي عدن
عبد هللا بن الم اره أنه او طضاف ذا الحدب

ومنما ضا ه عنددنا وهللا أعلدم نده ال بدروي مطدل دذا

عن النبي صلى هللا عليه وسلم إال من ذا الوجه عن عاصدم بدن ضدمرة عدن علدي وعاصدم بدن ضدمرة
و اقة عند باا أ ل الالم قال علي بن المدبني قدال طحيدى بدن سدايد القطداو قدال سداياو ندا نادرب

فضل حدب

عاصم بن ضمرة على حدب

الحارث

باب في رايية الصالة في لحف النساء
[  ] 600حددانا محمدد بدن عبددد ا علدى حددانا خالددد بدن الحدارث عددن أشدا

و دو بددن عبدد الملد عددن

محمددد بددن سددير ن عددن عبددد هللا بددن شددقيق عددن عائشددة قالددج دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال

طصلي في لحف نسائه قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روب عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم رخصة في ذل
باب ذ ر ما طجوز من المشي والامل في صالة التطوع
[  ] 601حدانا أبو سلمة طحيى بن خلف حدانا بشر بن الم ضل عن برد بن سدناو عدن ال دري عدن
عددروة عددن عائشددة قالددج ج ددج ورسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طصددلي فددي البيددج وال دداب عليدده مغلددق
فمشددى حتددى فددتح لددي اددم رجددع إلددى مكاندده ووصد ج ال دداب فددي القبلددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب
باب ما ذ ر في قراءة سورتين في ر اة
[  ] 602حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شع ة عدن ا عمدل قدال سدماج أبدا وائدل
قددال سددال رجددل عبددد هللا عددن ددذا الحددرب ل ليددر اسددن و أو ل طاسددن و قددال ددل الق دراو ق درأت ليددر ددذا
الحرب قال نام قال إو قومدا طقرءونده بنطرونده نطدر الددقل ال طجداوز تدراقيهم إندي عدرب السدور الن دائر

التي او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقرو بيدنهن قدال فامرندا علقمدة فسداله فقدال عشدروو سدورة مدن

الم صل او النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طقدرو بدين دل سدورتين فدي ر ادة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح

باب ما ذ ر في فضل المشي إلى المسجد وما طكتب له من ا جر في خطاه
[  ] 603حدددانا محمددود بددن لددي الو حدددانا أبددو داود قددال أن انددا شددع ة عددن ا عمددل سددمع ذ دواو عددن
أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال إذا توضدا الرجدل فاحسدن الوضدوء ادم خدرق إلدى الصدالة
ال طخرجه أو قال ال بنه ه إال إطا ا لم طخط خطوة إال رفاده هللا بهدا درجدة أو حدط عنده بهدا خطي دة قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما ذ ر في الصالة باد المغرب أنه في البيج أفضل
[  ] 604حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا إب دراييم بددن أبددي الددوز ر ال صددري اقددة حدددانا محمددد بددن موسددى
عن ساد بن إسحاو بن اب بن عجرة عن أبيده عدن جدده قدال صدلى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي

مسددجد بن ددي عب ددد ا ش ددهل المغ ددرب فقددام ن دداح بتن ل ددوو فق ددال النب ددي صددلى هللا علي دده وس ددلم عل دديكم به ددذه
الصالة في البيوت قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب مدن حددب

ادب بدن عجدرة ال نارفده إال مدن دذا

الوجدده والصددحيح مددا روي عددن بددن عمددر قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طصددلي الددر اتين باددد

المغددرب فددي بيتدده قددال أبددو عيسددى وقددد روي عددن حذط ددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى المغددرب
فما زال طصلي في المسجد حتى صلى الاشاء ارخرة ف ي ذا الحدب

داللدة أو النبدي صدلى هللا عليده

وسلم صلى الر اتين باد المغرب في المسجد
باب ما ذ ر في االلتسال عند ما طسلم الرجل
[  ] 605حدانا محمد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو عدن ا لدر بدن الصد اي
عن خلي ة بن حصين عن نيل بن عاصم أنه أسلم فدامره النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أو طغتسدل بمداء
وسدددر قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده

والامل عليه عند أ ل الالم طستحبوو للرجل إذا أسلم أو طغتسل و غسل ايابه

باب ما ذ ر من التسمية عند دخول الخالء
[  ] 606حدددانا محمددد بددن حميددد الدرازي حدددانا الحكددم بددن بشددير بددن سددلماو حدددانا خددالد الصد ار عددن

الحكم بن عبد هللا النصري عن أبي إسحاو عن أبي جحي ة عن علي بن أبدي طالدب رضدى هللا تادالى
عنه أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجدن وعدورات بندي ادم إذا دخدل أحدد م
الخدالء أو طقددول بسدم هللا قددال أبددو عيسدى ددذا حددب

لر ددب ال نارفدده إال مدن ددذا الوجده ومسددناده لدديل

بذاه القوي وقد روب عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم أشياء في ذا
باب ما ذ ر من سيما ذه ا مة بوم ال يامة من ااار السجود والطهور

[  ] 607حدددانا أبددو الوليددد أحمددد بددن بكددار الدمشددقي انددا الوليددد بددن مسددلم قددال قددال ص د واو بددن عمددرو
أخبرني ب د بن خمير عن عبد هللا بن بسر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال أمتدي بدوم ال يامدة لدر

من السجود محجلوو من الوضوء قال أبو عيسى ذا حدب
حدب

حسن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده مدن

عبد هللا بن بسر

باب ما طستحب من التيمن في الطهور
[  ] 608حدددانا ندداد حدددانا أبددو ا حددو

عددن أشددا

بددن أبددي الشدداطاء عددن أبيدده عددن مسددروو عددن

عائشددة أو رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وس ددلم دداو طح ددب التدديمن ف ددي طهددوره إذا تطه ددر وفددي ترجل دده إذا
ترجددل وفددي انتاالدده إذا انتاددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

أسود المحار ي

باب قدر ما طج

حسددن صددحيح وأبددو الشدداطاء اسددمه سددليم بددن

من الماء في الوضوء

[  ] 609حدانا ناد حدانا و يع عن شر عن عبد هللا بن عيسى عن بن جبدر عدن أندل بدن مالد
أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال طج

في الوضوء رطالو مدن مداء قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

شددر علددى ددذا الل ددظ وروب شددع ة عددن عبددد هللا بددن عبددد هللا بددن جبددر

عن أنل بن مال أو النبي صلى هللا عليده وسدلم داو بتوضدا بدالمكوه و غتسدل بخمسدة مكداكي وروي

عدن سدداياو الطددوري عددن عبدد هللا بددن عيسددى عددن عبدد هللا بددن جبددر عددن أندل أو النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم او بتوضا بالمد و غتسل بالصاع و ذا أصح من حدب

شر

باب ما ذ ر في نضح بول الغالم الرضيع
[  ] 610حدانا محمد بن بشدار حددانا ماداذ بدن شدام حدداني أبدي عدن قتدادة عدن أبدي حدرب بدن أبدي

ا سود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضى هللا تاالى عنه أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال
في بول الغالم الرضيع بنضح بول الغالم و غسل بول الجار ة قال قتادة و دذا مدا لدم ططامدا فد ذا طامدا
لسددال جمياددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح رفددع شددام الدسددتوائي ددذا الحدددب

وأوق ه سايد بن أبي عرو ة عن قتادة ولم برفاه

عددن قتددادة

باب ما ذ ر في مسح النبي صلى هللا عليه وسلم باد ن ول المائدة
[  ] 611حدانا قتي ة حدانا خالد بن ز اد عن مقاتل بن حياو عدن شدهر بدن حوشدب قدال أربدج جر در
بددن عبددد هللا توضددا ومسددح عل دى خايدده قددال فقلددج لدده فددي ذل د فقددال أربددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
توضا فمسح على خايه فقلج له أقبل المائدة أم باد المائدة قال ما أسلمج إال باد المائدة
[  ] 612حدانا محمد بن حميد الرازي قال حدانا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بدن ز داد نحدوه قدال
أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه مطل ذا إال من حدب

مقاتل بن حياو عن شهر بن حوشب

باب ما ذ ر في الرخصة للجنب في ا كل والنوم إذا توضا
[  ] 613حددانا ندداد حدددانا قبيصدة عددن حمدداد بددن سدلمة عددن عطدداء الخ ارسدداني عدن طحيددى بددن طامددر

عن عمار أو النبي صلى هللا عليه وسدلم رخدص للجندب إذا أراد أو طاكدل أو طشدرب أو بندام أو بتوضدا
وضوءه للصالة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما ذ ر في فضل الصالة
[  ] 614حدددانا عبددد هللا بددن أبددي ز دداد القط دواني الكددوفي حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى حدددانا لالددب أبددو

بشدر عدن أبدوب بددن عائدذ الطدائي عدن ندديل بدن مسدلم عدن طددارو بدن شدهاب عدن اددب بدن عجدرة قددال
قددال لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أعيددذه بدداهلل طددا اددب بددن عجدرة مددن أمدراء طكونددوو مددن بادددي

فمددن لش ددي أبد دوابهم فص دددقهم ف ددي ددذبهم وأع ددانهم عل ددى رلمه ددم فل دديل منددي ولس ددج من دده وال ب ددرد عل ددي
الحو

ومن لشي أبوابهم أو لم طغدل فلدم طصددقهم فدي دذبهم ولدم طادنهم علدى رلمهدم فهدو مندي وأندا

مندده وسدديرد علددي الحددو

طددا اددب بددن عج درة الصددالة بر دداو والصددوم جنددة حصددينة والصدددقة تط ددة

الخطي ددة مددا طط ددة المدداء النددار طددا اددب بددن عج درة إندده ال بر ددو لحددم نبددج مددن سددحج إال انددج النددار
أولى به قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده ال نارفده إال مدن حددب

عبيدد هللا بدن

موسى وأبوب بن عائد الطدائي طضداف و قدال داو بدرب رأي اإلرجداء وسدالج محمددا عدن دذا الحددب
فلم طارفه إال من حدب

عبيد هللا بن موسى واستغر ه جدا

[  ] 615وقال محمد حدانا بن نمير عن عبيد هللا بن موسى عن لالب بهذا
باب منه
[  ] 616حدددانا موسددى بددن عبددد الددرحمن الكندددي الكددوفي حدددانا ز ددد بددن الح دداب أخبرنددا مااو ددة بددن
صددالح حددداني سددليم بددن عددامر قددال سددماج أبددا أمامددة طقددول سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
طخطب في حجة الوداع فقال اتقوا هللا ر كم وصلوا خمسكم وصوموا شدهر م وأدوا ز داة أمدوالكم وأطيادوا

ذا أمدر م تددخ لوا جندة ر كدم قدال فقلدج بدي أمامددة مندذ دم سدماج مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم
ددذا الحدددب

قددال سددماته وأنددا بددن االاددين سددنة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح اخددر أب دواب

الصالة

الجامع الصحيح سنن الترمذي

الرتمذي
5/3
ال توجد أخطاء
كتاب ال اة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في منع ال اة من التشدبد
[  ] 617حدددانا ندداد بددن السددري التميمددي الكددوفي حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن الماددرور بددن

سددو د عددن أبددي ذر قددال ج ددج إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو جددالل فددي رددل الكع ددة قددال

فراني مقبال فقال م ا خسروو ورب الكع ة بوم ال يامة قال فقلج مالي لالده أند ل فدي شديء قدال قلدج
مددن ددم فددداه أبددي وأمددي فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ددم ا كطددروو إال مددن قددال كددذا و كددذا

و كذا فحطا بين بدطه وعن طمينه وعن شماله ام قال والذي ن سي بيده ال طموت رجدل فيددع إبدال أو بقد ار

لم بؤد ز اتها إال جاءته بوم ال يامة أع م ما انج وأسمنه تطدؤه باخ افهدا وتنطحده بقرونهدا لمدا ن ددت
أخ ار ا عادت عليه أوال ا حتى طقضى بين الناح وفي ال اب عن أبدي ر درة وعدن علدي بدن أبدي طالدب
رضدى هللا تادالى عنده لادن مدانع الصددقة وعدن قبيصددة بدن لدب عدن أبيده وجدابر بدن عبدد هللا وعبددد هللا
بن مساود قال أبو عيسى حدب

أبي ذر حدب

حسدن صدحيح واسدم أبدي ذر جنددب بدن السدكن و قدال

بن جنادة حدانا عبد هللا بن منير عن عبيد هللا بن موسى عن ساياو الطدوري عدن حكديم بدن الددبلم عدن

الضحاه بن م احم قال ا كطروو أصحاب عشرة االب قال وعبد هللا بن منير مروزي رجل صالح
باب ما جاء إذا أدبج ال اة فقد قضيج ما علي

[  ] 618حدانا عمر بن ح ص الشي اني ال صري حدانا عبدد هللا بدن و دب أخبرندا عمدرو بدن الحدارث

عن دراق عن بن حجيرة و عبد الرحمن بن حجيرة ال صدري عدن أبدي ر درة أو النبدي صدلى هللا عليده
وسلم قال إذا أدبج ز اة مال فقد قضيج ما عليد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب وقدد روي

عن النبي صلى هللا عليه وسلم من لير وجده أنده ذ در ال داة فقدال رجدل طدا رسدول هللا دل علدي لير دا

فقال ال إال أو تتطوع
[  ] 619حدانا محمد بن إسماعيل حدانا علي بن عبد الحميد الكوفي حدانا سدليماو بدن المغيدرة عدن
اابج عن أنل قال نا نتمنى أو طاتي ا عرابي الااقل فيسال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ونحدن عندده
فبينددا نحددن ددذل إذ أتدداه أع اربددي فجطددا بددين بدددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا محمددد إو رسددول

أتانددا ف د عم لنددا أن د تد عم أو هللا أرسددل فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ناددم قددال ف الددذي رفددع السددماء
و سددط ا ر

ونصددب الج ددال اهلل أرسددل فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ناددم قددال فد و رسددول زعددم

لنا أن ت عم أو علينا خمل صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى هللا عليه وسدلم نادم قدال ف الدذي

أرسل اهلل أمره بهذا قال نام قال ف و رسول زعم لنا أند تد عم أو عليندا صدوم شدهر فدي السدنة فقدال
النبدي صددلى هللا عليده وسددلم صدددو قدال ف الددذي أرسدل اهلل أمددره بهددذا قدال النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم
ناددم قددال ف د و رسددول زعددم لنددا أن د ت د عم أو علينددا فددي اموالنددا ال دداة فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

صدو قال ف الذي أرسل اهلل أمره بهذا قال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نادم قدال فد و رسدول زعدم لندا
أن د ت د عم أو علينددا الحددج إلددى البيددج مددن اسددتطاع إليدده سددبيال فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ناددم
ف ال ددذي أرس ددل اهلل أم ددره به ددذا فق ددال النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم نا ددم ب ددالحق ال أدع م ددنهن ش ددي ا وال
أجاوز ن ام واب فقال النبي صلى هللا عليه وسلم إو صدو ا ع اربدي دخدل الجندة قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن لر ب من ذا الوجده وقدد روي مدن ليدر دذا الوجده عدن أندل عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسدلم سددماج محمددد بددن إسددماعيل طقدول قددال باددا أ ددل الالددم فقده ددذا الحدددب
والادر

عليده جددائ مطدل السددماع واحدتج بداو ا ع اربددي عدر

به النبي صلى هللا عليه وسلم

أو القدراءة علددى الاددالم

علددى النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم فدداقر

باب ما جاء في ز اة الذ ب والورو
[  ] 620حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشوارب حددانا أبدو عواندة عدن أبدي إسدحاو عدن عاصدم
بددن ضددمرة عددن علددي قددال قددال رس دول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددد ع ددوت عددن صدددقة الخيددل والرقيددق
فهاتوا صدقة الرقة من ل أر اين در ما در ما ولديل فدي تسداين ومائدة شديء فد ذا بلغدج مدائتين ف يهدا

خمسددة الددد ار م وفددي ال دداب عددن أبددي بكددر الصدددبق وعمددرو بددن ح د م قددال أبددو عيسددى روب ددذا الحدددب

ا عمدل وأبدو عوانددة ولير مدا عدن أبددي إسدحاو عدن عاصددم بدن ضدمرة عددن علدي وروب سداياو الطددوري

وابن عييندة وليدر واحدد عدن أبدي إسدحاو عدن الحدارث عدن علدي قدال وسدالج محمددا عدن دذا الحددب

فقال ال ما عندي صحيح عن أبي إسحاو طحتمل أو طكوو روي عنهما جمياا
باب ما جاء في ز اة اإلبل والغنم

[  ] 621حدددانا ز د داد ب ددن أب ددوب ال غدددادي ومبد دراييم ب ددن عب ددد هللا الهددروي ومحم ددد ب ددن ام ددل الم ددروزي

المانى واحد قالوا حدانا بن الاوام عن ساياو بن حسين عن ال دري عدن سدالم عدن أبيده أو رسدول هللا
صدلى هللا عليدده وسدلم تددب تداب الصدددقة فلدم طخرجدده إلددى عمالده حتددى ند ا فقرندده بسدي ه فلمددا ند ا

عمل به أبو ب كر حتى ن ا وعمر حتى ن ا و او فيده فدي خمدل مدن اإلبدل شداة وفدي عشدر شداتاو
وفددي خمددل عشددر اددالث شددياه وفددي عشددر ن أر ددع شددياه وفددي خمددل وعشددر ن بنددج مخددا

إلددى خمددل

واالاددين ف د ذا زادت ف يه ددا ابنددة لب ددوو إلددى خم ددل وأر اددين ف د ذا زادت ف يه ددا حقددة إل ددي سددتين فد د ذا زادت
فجذعة إلى خمل وس اين ف ذا زادت ف يها ابنتدا لبدوو إلدى تسداين فد ذا زادت ف يهدا حقتداو إلدى عشدر ن

ومائة ف ذا زادت على عشر ن ومائدة ف دي دل خمسدين حقدة وفدي دل أر ادين ابندة لبدوو وفدي الشداء فدي
كل أر اين شاة شاة إلى عشر ن ومائة ف ذا زادت فشاتاو إلى مدائتين فد ذا زادت فدطالث شدياه إلدى ادالث
مائة شاة ف ذا زادت على االث مائة شاة ف ي ل مائة شاة شاة ام ليل فيهدا شديء حتدى تبلد أر امائدة
وال طجمددع بددين مت ددرو وال ط ددرو بددين مجتمددع مخافددة الصدددقة ومددا دداو مددن خليطددين ف نهمددا بتراجادداو

بالسددو ة وال بؤخددذ فددي الصدددقة رمددة وال ذات عيددب وقددال ال ددري إذا جدداء المصدددو قسددم الشدداء أاالاددا
ال

خيار وال

أوساط وال

شرار وأخذ المصدو من الوسدط ولدم بدذ ر ال دري ال قدر وفدي ال داب عدن

أبي بكدر الصددبق و هد بدن حكديم عدن أبيده عدن جدده وأبدي ذر وأندل قدال أبدو عيسدى حددب

حدددب

حسددن والامددل علددى ددذا الحدددب

ال ري عن سال م بهذا الحدب

بدن عمدر

عنددد عامددة ال قهدداء وقددد روب بددونل بددن ب ددد وليددر واحددد عددن

ولم برفاوه ومنما رفاه ساياو بن حسين

باب ما جاء في ز اة ال قر
[  ] 622حدددانا محمددد بددن عبيددد المحددار ي وأبددو سددايد ا شددج قدداال حدددانا عبددد السددالم بددن حددرب عددن

خصيف عن أبي عبيدة عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال في االادين مدن ال قدر تبيدع أو

تبياة وفي ل أر اين مسنة وفدي ال داب عدن ماداذ بدن جبدل قدال أبدو عيسدى كدذا رواه عبدد السدالم بدن

حرب عن خصيف وعبد السالم اقة حافظ وروب شر

ذا الحدب

أبيه عن عبد هللا وأبو عبيدة بن عبد هللا لم طسمع من عبد هللا أبيه

عن خصيف عدن أبدي عبيددة عدن

[  ] 623حدانا محمود بن ليالو حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا سداياو عدن ا عمدل عدن أبدي وائدل عدن

مسروو عن مااذ بن جبدل قدال باطندي النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إلدى الديمن فدامرني أو اخدذ مدن دل
االاين بقرة تبياا أو تبياة ومن ل أر اين مسدنة ومدن دل حدالم دبندا ار أو عدلده مادافر قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن وروب باضهم ذا الحدب

النبي صلى هللا عليه وسلم با

عن سداياو عدن ا عمدل عدن أبدي وائدل عدن مسدروو أو

مااذا إلى اليمن فامره أو طاخذ و ذا أصح

[  ] 624حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن عمرو بدن مدرة قدال سدالج أبدا
عبيدة بن عبد هللا ل بذ ر عن عبد هللا شي ا قال ال
باب ما جاء في رايية أخذ خيار المال في الصدقة
[  ] 625حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع حدددانا ز ر ددا بددن إسددحاو المكددي حدددانا طحيددى بددن عبددد هللا بددن

صدي ي عدن أبدي مابدد عدن بدن ع داح أو رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم باد

ماداذا إلدى الديمن فقددال

له ان تاتي ق وما أ ل تاب فادعهم إلى شهادة أو ال إله إال هللا وأني رسدول هللا فد و دم أطداعوا لدذل
فدداعلمهم أو هللا افتددر

افتددر

علدديهم خمددل صددلوات فددي اليددوم والليلددة فد و ددم أطدداعوا لددذل فدداعلمهم أو هللا

علدديهم صدددقة فددي أم دوالهم تؤخددذ مددن ألنيددائهم وتددرد علددى فق درائهم ف د و ددم أطدداعوا لددذل ف طدداه

و درائم أمدوالهم واتددق دعددوة الم لددوم ف نهددا لدديل بينهددا و ددين هللا حجدداب وفددي ال دداب عددن الصددنابحي قددال
أبو عيسى حدب

بن ع اح حدب

حسن صحيح وأبو مابد مولى بن ع اح اسمه نافذ

باب ما جاء في صدقة ال رع والتمر والحبوب
[  ] 626حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن عمددرو بددن طحيددى المددازني عددن أبيدده عددن أبددي

سددايد الخدددري أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لدديل فيمددا دوو خمددل ذود صدددقة ولدديل فيمددا دوو
خمل أواو صدقة وليل فيمدا دوو خمسدة أوسدق صددقة وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وابدن عمدر وجدابر

وعبد هللا بن عمرو
[  ] 627حددانا محمدد بدن بشدار حد دانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حدددانا سداياو وشدع ة ومالد بدن أنددل
عن عمرو بن طحيى عن أبيه عن أبي سدايد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو حددب
عددن عمددرو بددن طحيددى قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي سددايد حدددب

عبدد الا د

حسددن وقددد روب مددن ليددر وجدده عندده

والامل على ذا عند أ ل الالدم أو لديل فيمدا دوو خمدل أوسدق صددقة والوسدق سدتوو صداعا وخمدل
أوسددق االامائددة ص دداع وصدداع النب ددي صددلى هللا علي دده وسددلم خمسددة أرط ددال وال د

وص دداع أ ددل الكوف ددة

امانيددة أرط ددال ول دديل فيم ددا دوو خمددل أواو ص دددقة وا وني ددة أر ا ددوو در مددا وخمس ددة أواو مائت ددا در ددم

ولدديل فيمددا دوو خمددل ذود صدددقة طانددي لدديل فيمددا دوو خمددل مددن اإلبددل فد ذا بلغددج خمسددا وعشددر ن
وفيما دوو خمل وعشر ن من اإلبل في ل خمل من اإلبل شاة

من اإلبل ف يها بنج مخا

باب ما جاء ليل في الخيل والرقيق صدقة
[  ] 628حدانا أبو ر ب محمد بدن الادالء ومحمدود بدن لديالو قداال حددانا و يدع عدن سداياو وشدع ة
عدن عبددد هللا بدن دبنددار عددن سدليماو بددن طسدار عددن عدراه بدن مالد عدن أبددي ر درة قدال قددال رسددول هللا

صدلى هللا عليده وسدلم لديل علدى المسدلم فدي فرسده وال فدي عبدده صددقة وفدي ال داب عدن علدي وعبددد هللا
بدن قدال أبدو عيسددى حددب

أبدي ر درة حدددب

حسدن صدحيح والامددل عليده عندد أ دل الالددم أنده لديل فددي

الخيددل السددائمة صدددقة وال فددي الرقيددق إذا ددانوا للخدمددة صدددقة إال أو طكون دوا للتجددارة ف د ذا ددانوا للتجددارة
ف ي أامانهم ال اة إذا حال عليها الحول

باب ما جاء في ز اة الاسل
[  ] 629حدانا محمد بن طحيى النيسابوري حددانا عمدرو بدن أبدي سدلمة التنيسدي عدن صددقة بدن عبدد
هللا عدن موسدى بدن طسدار عدن ندافع عدن بدن عمدر قدال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي الاسددل
فددي ددل عش درة أزو زو وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وأبددي سدديارة المتاددي وعبددد هللا بددن عمددرو قددال أبددو
عيسى حدب

بن عمر في إسناده مقال وال طصح عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم فدي دذا ال داب بيدر

شيء والامل على دذا عندد أكطدر أ دل الالدم و ده طقدول أحمدد ومسدحاو وقدال بادا أ دل الالدم لديل فدي

الاسدل شدديء وصدددقة بددن عبددد هللا لدديل بحددافظ وقددد خولدف صدددقة بددن عبددد هللا فددي رواطددة ددذا الحدددب

عن نافع

[  ] 630حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي حدددانا عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع قددال
سددالني عمددر بددن عبددد الا د عددن صدددقة الاسددل قددال قلددج مددا عندددنا عسددل نتصدددو مندده ولكددن أخبرنددا
المغيرة بن حكيم أنه قال ليل في الاسل صددقة فقدال عمدر عددل مرضدي فكتدب إلدى النداح أو توضدع

طاني عنهم
باب ما جاء ال ز اة على المال المست اد حتى طحول عليه الحول
[  ] 631حدانا طحيى بن موسى حدانا اروو بن صالح الطلحي المددني حددانا عبدد الدرحمن بدن ز دد

بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من است اد مداال فدال ز داة عليده
حتى طحول عليه الحول عند ر ه وفي ال اب عن سراء بنج نبهاو الغنو ة
[  ] 632حددانا محمددد بدن بشددار حدددانا عبدد الو دداب الطق ددي حددانا أبددوب عدن نددافع عددن بدن عمددر قددال

من است اد ماال فال ز اة فيه حتى طحدول عليده الحدول عندد ر ده قدال أبدو عيسدى و دذا أصدح مدن حددب

عبد الرحمن بن ز د بن أسلم قال أبو عيسى وروب أبوب وعبيد هللا بن عمر ولير واحد عدن ندافع عدن
بن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن ز دد بدن أسدلم ضدعيف فدي الحددب
المدبني ولير ما من أ ل الحدب

ضدا ه أحمدد بدن حنبدل وعلدي بدن

و و طير الغلط وقد روب عدن ليدر واحدد مدن أصدحاب النبدي صدلى

هللا علي دده وس ددلم أو ال ز دداة ف ددي الم ددال المس ددت اد حت ددى طح ددول علي دده الح ددول و دده طق ددول مالد د ب ددن أن ددل
والشافاي وأحمد ومسحاو وقال باا أ ل الالم إذا او عنده مال تجدب فيده ال داة فايده ال داة ومو لدم

طكن عنده سوب المال المست اد ما تجب فيه ال داة لدم طجدب عليده فدي المدال المسدت اد ز داة حتدى طحدول

عليدده الحددول ف د و اسددت اد مدداال قبددل أو طحددول عليدده الحددول ف ندده ب ددي المددال المسددت اد مددع مالدده الددذي

وجبج فيه ال اة و ه طقول ساياو الطوري وأ ل الكوفة
باب ما جاء ليل على المسلمين ج ة

[  ] 633حدانا طحيى بن أكطم حدانا جر در عدن قدابوح بدن أبدي ربيداو عدن أبيده عدن بدن ع داح قدال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تصلح قبلتاو في أر

واحدة وليل على المسلمين ج ة

[  ] 634حدانا أبو ر دب حددانا جر در عدن قدابوح بهدذا اإلسدناد نحدوه وفدي ال داب عدن سدايد بدن ز دد
وجدد حدرب بدن عبيدد هللا الطق ددي قدال أبدو عيسدى حدددب

بدن ع داح قدد روي عددن قدابوح بدن أبدي ربيدداو

عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال والامدل علدى دذا عدن عامدة أ دل الالدم أو النصدراني

إذا أسددلم وضدداج عندده ج ددة رقبتدده وقددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لدديل علددى المسددلم عشددور إنمددا
طاني بها ج ة الرن دة وفدي الحددب

وليل على المسلمين عشور

مدا ط سدر دذا حيد

قدال إنمدا الاشدور علدى اليهدود وعلدى النصدارب

باب ما جاء في ز اة الحلي
[  ] 635حدددانا ن دداد حدددانا أب ددو مااو ددة ع ددن ا عمددل ع ددن أبددي وائ ددل عددن عم ددرو بددن الح ددارث ب ددن
المصطلق عن بن أخي ز نب امرأة عبد هللا عن ز نب امرأة عبد هللا بن مسداود قالدج خطبندا رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم فقال طا ماشر النساء تصدقن ولو من حليكن ف نكن أكطر أ ل جهنم بوم ال يامة
[  ] 636حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أب دو داود عددن شددع ة عددن ا عمددل قددال سددماج أبددا وائددل
طحدث عدن عمدرو بدن الحدارث بدن أخدي ز ندب امدرأة عبدد هللا عدن ز ندب امدرأة عبدد هللا عدن النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال أبددو عيسددى و ددذا أصددح مددن حدددب

أبددي مااو ددة وأبددو مااو ددة و ددم فددي حدبطدده

فقدال عدن عمدرو بددن الحدارث عدن بدن أخددي ز ندب والصدحيح إنمددا دو عدن عمدرو بددن الحدارث بدن أخددي

ز نب وقد روي عن عمرو بدن شدايب عدن أبيده عدن جدده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده رأب فدي
الحلددي ز دداة وفددي إسددناد ددذا الحدددب

مقددال واختلددف أ ددل الالددم فددي ذل د ف درأب باددا أ ددل الالددم مددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والتدداباين فددي الحلددي ز داة مددا دداو مندده ذ ددب وفضددة و دده طقددول

سداياو الطددوري وعبددد هللا بددن الم دداره وقددال باددا أصدحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم بددن عمددر

وعائشة وجابر بن عبد هللا وأنل بن مال ليل فدي الحلدي ز داة و كدذا روي عدن بادا فقهداء التداباين
و ه طقول مال بن أنل والشافاي وأحمد ومسحاو

[  ] 637حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن عمرو بن شايب عن أبيده عدن جدده أو امدرأتين أتتدا رسدول

هللا صلى هللا عليه وسلم وفي أبدبهما سواراو من ذ ب فقال لهما أتؤدطاو ز اته قالتدا ال قدال فقدال لهمدا
رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أتح داو أو طسدور ما هللا بسدوار ن مدن ندار قالتدا ال قدال فادطدا ز اتده قدال
أبدو عيسدى و دذا حدددب

رواه المطندى بدن الصد اي عددن عمدرو بدن شدايب نحددو دذا والمطندى بدن الصد اي

وابن لهياة طضا او في الحدب

وال طصح في ذا ال اب عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء

باب ما جاء في ز اة الخضروات
[  ] 638حددانا علددي بدن خشددرم أخبرندا عيسددى بدن بددونل عددن الحسدن بددن عمدارة عددن محمدد بددن عبددد
الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن ماداذ أنده تدب إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طسداله عدن
الخضروات و ي ال قول فقال ليل فيهدا شديء قدال أبدو عيسدى إسدناد دذا الحددب

لديل بصدحيح ولديل

طصح في ذا ال اب عن صلى هللا عليه وسلم شيء ومنمدا بدروب دذا عدن موسدى بدن طلحدة عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم مرسال والامل علدى دذا عندد أ دل الالدم أو لديل فدي الخضدروات صددقة قدال أبدو
عيسى والحسن و بن عمارة و و ضعيف عند أ ل الحدب

ضا ه شع ة وليره وتر ه بن الم اره

باب ما جاء في الصدقة فيما طسقى باالنهار وليره
[  ] 639حدددانا أبددو موسددى ا نصدداري حدددانا عاصددم بددن عبددد الا د المدددني حدددانا الحددارث بددن عبددد

الرحمن بن أبي ذباب عن سليماو بن طسدار و سدر بدن سدايد عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى

هللا عليدده وسددلم فيمددا سددقج السددماء والايددوو الاشددر وفيمددا سددقى بالنضددح نصددف الاشددر قددال وفددي ال دداب
عن أنل بن مال وابن عمدر وجدابر قدال أبدو عيسدى وقدد روب دذا الحددب

عدن بكيدر بدن عبدد هللا بدن

ا شج وعن سليماو بن طسار و سر بن سايد عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال و داو دذا أصدح

وقددد صددح حدددب

بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ددذا ال دداب وعليدده الامددل عنددد عامددة

ال قهاء
[  ] 640حدددانا أحمددد بددن الحسددن حدددانا سددايد بددن أبددي مددر م حدددانا بددن و ددب حددداني بددونل عددن بددن

شهاب عن سالم عن أبيده عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أنده سدن فيمدا سدقج السدماء والايدوو أو

كاو عطر ا الاشر وفيما سقي بالنضح نصف الاشر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في ز اة مال اليتيم
[  ] 641حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا إبدراييم بددن موسددى حدددانا الوليددد بددن مسددلم عددن المطنددى بددن

الص اي عن عمرو بن شايب عن أبيه عن جده أو النبي صلى هللا عليه وسدلم خطدب النداح فقدال أال

من ولى بتيما له مال فليتجر فيه وال بتر ه حتى تاكله الصدقة قال أبو عيسدى ومنمدا روي دذا الحددب
مددن ددذا الوجدده وفددي إسددناده مقددال و المطنددى بددن الص د اي طضدداف ددذا الحدددب
عن عمرو بن شايب أو عمر بن الخطاب فذ ر دذا الحددب

الحدب

وروب باضددهم ددذا

وقدد اختلدف أ دل الالدم فدي دذا

ال اب فرأب لير واحد مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي مدال اليتديم ز داة مدنهم عمدر وعلدي
وعائشة وابن عمر و ه طقول مال والشافاي وأحمد ومسحاو وقالج طائ ة من أ دل الالدم لديل فدي مدال

اليتيم ز اة و ه طقول ساياو الطوري وعبدد هللا بدن الم داره وعمدرو بدن شدايب دو بدن محمدد بدن عبدد هللا
بددن عمددرو بددن الاددا
حدب

وشددايب قددد سددمع مددن جددده عبددد هللا بددن عمددرو وقددد تكلددم طحيددى بددن سددايد فددي

عمرو بن شايب وقال و عندنا واه ومن ضدا ه مدن قبدل أنده طحددث مدن صدحي ة جدده عبدد هللا

بددن عمددرو وأمددا أكطددر أ ددل الحدددب

ولير ما

فيحتجددوو بحدددب

عمددرو بددن شددايب فيطبتوندده مددنهم أحمددد ومسددحاو

باب ما جاء أو الاجماء جرحها ج ار وفي الر از الخمل
[  ] 642حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

بددن سدداد عددن بددن شددهاب عددن سددايد بددن المسدديب وأبددي سددلمة عددن

أبي ر رة عن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال الاجمداء جرحهدا ج دار والماددو ج دار والب در ج دار
وفددي الر دداز الخمددل قددال وفددي ال دداب عددن أنددل بددن مال د وعبددد هللا بددن عمددرو وع ددادة بددن الصددامج

وعمرو عوب الم ني وجابر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الخر
[  ] 643حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود الطيالسددي أخبرنددا شددع ة أخبرنددي خبيددب بددن عبددد

الددرحمن قددال سددماج عبددد الددرحمن بددن مسدداود بددن نيددار طقددول جدداء سددهل بددن أبددي حطمددة إلددى مجلسددنا

فحدددث أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طقددول إذا خرصددتم فخددذوا ودع دوا الطل د
الطلد

فدددعوا الر ددع قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وعتدداب بددن أسدديد وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى والامددل

على حدب

سهل بدن أبدي حطمدة عندد أكطدر أ دل الالدم فدي الخدر

أ حمدد ومسددحاو والخددر
طخدر

ف د و لددم تدددعوا

و حددب

سدهل بدن أبدي حطمدة طقدول

إذا أدر ددج الطمدار مددن الرطددب والانددب ممددا فيده ال دداة باد

علديهم والخدر

السددلطاو خارصددا

أو بن در مدن ب صددر ذلد فيقدول طخدرق مدن ددذا ال يدب دذا و دذا ومدن التمددر

كددذا و ددذا فيحص ددي علدديهم و ن ددر مبلدد الاشددر م ددن ذل د فيطبددج عل دديهم اددم طخلددي بي ددنهم و ددين الطم ددار

فيصناوو ما احبوا ف ذا أدر ج الطمار أخذ مدنهم الاشدر كدذا فسدره بادا أ دل الالدم و هدذا طقدول مالد
والشافاي وأحمد ومسحاو

[  ] 644حدانا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني حدانا عبدد هللا بدن ندافع الصدائ عدن محمدد

بن صالح التمار عن بن شدهاب عدن سدايد بدن المسديب عدن عتداب بدن أسديد أو النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم دداو ب ا د

علدديهم ددرومهم وامددار م و هددذا اإلسددناد أو النبددي صددلى هللا

علددى الندداح مددن طخددر

عليه وسلم قال في ز داة الكدروم إنهدا تخدر
النخدل تمد ار قدال أبددو عيسدى ددذا حدددب

مدا طخدر

النخدل ادم تدؤدب ز اتده ز ي دا مدا تدؤدب ز داة

حسدن لر ددب وقدد روب بددن جددر ج دذا الحدددب

عن عروة عن عائشة وسالج محمدا عن ذا الحدب

فقال حددب

عدن بددن شددهاب

بدن جدر ج ليدر مح دوم وحددب

بدن

المسيب عن عتاب بن أسيد اابج وأصح
باب ما جاء في الاامل على الصدقة بالحق
[  ] 645حددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب دد بددن دداروو أخبرنددا ب ددد بدن عيددا

عددن عاصددم بددن عمددر

بن قتادة ي وحدانا محمد بن إسماعيل قال حدانا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاو عن عاصدم بدن
عمددر بددن قتددادة عددن محمددود بددن لبيددد عددن ارفددع بددن خدددطج قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

طقدول الاامددل علددى الصددقة بددالحق الغددازي فدي سددبيل هللا حتددى برجدع إلددى بيتدده قدال أبددو عيسدى حدددب
ارفددع بددن خدددطج حدددب

إسحاو أصح

حسددن صددحيح و ددد بددن عيددا

ضددعيف عنددد أ ددل الحدددب

وحدددب

محمددد بددن

باب ما جاء في الماتدي في الصدقة
[  ] 646حدانا قتي ة حدانا اللي

عن ب د بن أبي حبيب عن ساد بن سناو عن أنل بدن مالد قدال

قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الماتدددي فددي الصدددقة ماناهددا قددال وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وأم
سدلمة وأبدي ر درة قدال أبدو عيسددى حددب
في ساد بدن سدناو و كدذا طقدول الليد

أنددل حددب

لر دب مددن دذا الوجدده وقدد تكلدم أحمددد بدن حنبددل

بدن سداد عدن ب دد بدن أبدي حبيدب عدن سداد بدن سدناو عدن أندل

بن مال و قول عمدرو بدن الحدارث وابدن لهيادة عدن ب دد بدن أبدي حبيدب عدن سدناو بدن سداد عدن أندل
قددال وسددماج محمدددا طقددول والصددحيح سددناو بددن سدداد وقولدده الماتدددي فددي الصدددقة ماناهددا طقددول علددى

الماتدي من اإلام ما على المانع إذا منع
باب ما جاء في رضا المصدو

[  ] 647حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا محمددد بددن ب ددد عددن مجالددد عددن الش دابي عددن جر ددر قددال قددال
النبي صلى هللا عليه وسلم إذا أتاكم المصدو فال ط ارقنكم إال عن رضا
[  ] 648حدددانا أبددو عمددار الحسددين بددن حر د

حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن داود عددن الشددابي عددن

جر ر عن النبي صلى هللا عليه وسلم بنحوه قال أبو عيسى حدب

داود عدن الشدابي أصدح مدن حددب

مجالد وقد ضاف مجالد أ ل الالم و و طير الغلط
باب ما جاء أو الصدقة تؤخذ من ا لنياء فترد في ال قراء
[  ] 649حدانا علي بن سايد الكندي الكوفي حدانا ح ص بن اياث عدن أشدا

عدن عدوو بدن أبدي

جحي ة عن أبيده قدال قددم عليندا مصددو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فاخدذ الصددقة مدن ألنيائندا فجالهدا
فددي فقرائنددا و نددج لالمددا بتيمددا فاعطدداني منهددا قلوصددا قددال وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح قددال أبددو عيسددى
حدب

أبي جحي ة حدب

حسن

باب ما جاء من تحل له ال اة

[  ] 650حدانا قتي ة وعلي بدن حجدر قدال قتي دة حددانا شدر وقدال علدي أخبرندا شدر والماندى واحدد
عددن حكدديم بددن جبيددر عددن محمددد بددن عبددد الددرحمن بددن ب ددد عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن مسدداود قددال قددال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن سددال الندداح ولدده مددا طغنيدده جدداء بددوم ال يامددة ومسددالته فددي وجهدده
خموح أو خدوح أو دوي قيل طا رسدول هللا ومدا طغنيده قدال خمسدوو در مدا أو نيمتهدا مدن الدذ ب قدال

وف ي ال اب عن عبد هللا بن عمرو قال أبو عيسى حددب

بدن مسداود حددب

حسدن وقدد تكلدم شدع ة فدي

حكيم بن جبير أجل ذا الحدب
[  ] 651ح دددانا محم ددود ب ددن ل دديالو ح دددانا طحي ددى ب ددن ادم ح دددانا س دداياو ع ددن حك دديم ب ددن جبي ددر به ددذا
فقال له عبدد هللا بدن عطمداو صداحب شدع ة لدو ليدر حكديم حددث بهدذا الحددب

الحدب

فقدال لده سداياو

ومددا لحكدديم ال طحدددث عددن شددع ة قددال ناددم قددال سدداياو سددماج ز يدددا طحدددث بهددذا عددن محمددد بددن عبددد

الدرحمن بدن ب دد والامدل علدى دذا عندد بادا أصدحابنا و ده طقدول الطدوري وعبدد هللا بدن الم داره وأحمدد

ومسحاو قالوا إذا او عند الرجل خمسدوو در مدا لدم تحدل لده الصددقة قدال ولدم بدذ ب بادا أ دل الالدم
إلدى حددب

حكديم بدن جبيدر ووسداوا فدي ددذا وقدالوا إذا داو عندده خمسدوو در مدا أو أكطدر و دو محتدداق

فله أو طاخذ من ال اة و و قول الشافاي وليره من أ ل ال قه والالم
باب ما جاء من ال تحل له الصدقة
[  ] 652حدانا أبو بكر محمد بدن بشدار حددانا أبدو داود الطيالسدي حددانا سداياو بدن سدايد ي وحددانا
محمود بن ليالو حدانا عبد الرزاو أخبرنا سداياو عدن سداد بدن إبدراييم عدن ر حداو بدن ب دد عدن عبدد

هللا بدن عمددرو عددن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم قددال ال تحددل الصدددقة لغندي وال ذي مدرة سددوي قددال وفددي

ال اب عن أبي ر رة وح شي بن جنادة وقبيصدة بدن مخدارو قدال أبدو عيسدى حددب
حددب

حسددن وقدد روب شددع ة عدن سدداد بدن إبدراييم ددذا الحددب

ليدر ددذا الحدددب

عبدد هللا بدن عمدرو

بهددذا اإلسدناد ولددم برفاده وقددد روي فددي

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ال تحددل المسددالة لغنددي وال لددذي مدرة سددوي ومذا دداو

الرجدل قو دا محتاجدا ولدم طكدن عندده شديء فتصددو عليده أجد أ عدن المتصددو عندد أ دل الالدم ووجده دذا
الحدب

عند باا أ ل الالم على المسالة

[  ] 653حدانا علي بدن سدايد الكنددي حددانا عبدد الدرحيم بدن سدليماو عدن مجالدد عدن عدامر الشدابي

عن ح شي بن جنادة السلولي قال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول فدي حجدة الدوداع و دو
واقدف بارفدة أتدداه أع اربدي فاخدذ بطددرب ردائده فسدداله إطداه فاعطداه وذ ددب فاندد ذلد حرمددج المسدالة فقددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إو المسالة ال تحل لغني وال لذي مدرة سدوي إال لدذي فقدر مددقع أو لدرم

م ع ومن سال الناح ليطري به ماله او خموشا في وجهده بدوم ال يامدة ورضد ا طاكلده مدن جهدنم ومدن
شاء فليقل ومن شاء فليكطر

[  ] 654حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا طحيددى بددن ادم عددن عبددد الددرحيم بددن سددليماو نحددوه قددال أبددو

عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين ولير م
[  ] 655حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بكير بن عبد هللا بن ا شدج عدن عيدا

بدن عبدد هللا عدن أبدي

سددايد الخدددري قددال أصدديب رجددل فددي عهددد الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم فددي امددار ابتاعهددا فكطددر دبندده
فقال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم تصددقوا عليده فتصددو النداح عليده فلدم ببلد ذلد وفداء دبنده فقدال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليل لكدم إال ذلد قدال وفدي ال داب عدن عائشدة
وجو ر ة وأنل قال أبو عيسى حدب

أبي سايد حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية الصدقة للنبي صلى هللا عليه وسلم وأ ل بيته ومواليه
[  ] 656حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا مكددي بددن إب دراييم و وسددف بددن طاق دوب الض د اي الدوسددي قدداال

حدانا به بدن حكديم عدن أبيده عدن جدده قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا أتدي بشديء سدال
أصدددقة ددي أم دطددة فد و قددالوا صدددقة لددم طاكددل ومو قددالوا دطددة أكددل قددال وفددي ال دداب عددن سددلماو وأبددي
ر درة وأنددل والحسددن بددن علددي وأبددي عمي درة جددد بددن واصددل واسددمه رشدديد بددن مال د وميمددوو بددن مه دراو

وابدن ع داح وعبدد هللا بددن عمدرو وأبدي ارفدع وعبددد الدرحمن بدن علقمدة وقددد روب دذا الحددب

أطضدا عددن

عبد الرحمن بن علقمة عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي عقيدل عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وجدد بهد بدن

حكيم اسمه مااو ة بن حيدة القشيري قال أبو عيسى وحدب

به بن حكيم حدب

حسن لر ب

[  ] 657حدددانا محمددد بددن المطنددى قددال حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن الحكددم عددن بددن أبددي
ارفددع عددن أبددي ارفددع رضددى هللا تاددالى عندده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم باد

رجددال مددن بنددي مخ د وم

على الصدقة فقال بي رافع اصحبني يمدا تصديب منهدا فقدال ال حتدى أتدي رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم فاسدداله فددانطلق إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فسدداله فقددال او الصدددقة ال تحددل لنددا ومو م دوالي
القوم من أن سهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو ارفدع مدولى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

اسمه أسلم وابن أبي رافع و عبيد هللا بن أبي رافع اتب علي بن أبي طالب رضى هللا تاالى عنه
باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة
[  ] 658حدددانا قتي ددة ح دددانا س دداياو ب ددن عيين ددة ع ددن عاصددم ا ح ددول ع ددن ح ص ددة بن ددج س ددير ن ع ددن

الر داب عددن عمهدا سددلماو بددن عدامر ببلد بدده النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قددال إذا أفطدر أحددد م فلي طددر
على تمر ف نه بر ة ف و لم طجد تم ار فالماء ف نه طهور وقال الصددقة علدى المسدكين صددقة و دي علدى
ذي الرحم انتداو صددقة وصدلة قدال وفدي ال داب عدن ز ندب امدرأة عبدد هللا بدن مسداود وجدابر وأبدي ر درة
قددال أبددو عيسددى حدددب

سددلماو بددن عددامر حدددب

حسددن والر دداب ددي أم ال درائح بنددج صددليع و كددذا روب

ساياو الطوري عن عاصم عن ح صة بنج سير ن عن الر داب عدن سدلماو بدن عدامر عدن النبدي صدلى
هللا عليدده وسددلم نحددو ددذا الحدددب

وروب شددع ة عددن عاصددم عددن ح صددة بنددج سددير ن عددن سددلماو بددن

عامر ولم بذ ر فيه عن الر اب وحددب

سداياو الطدوري وابدن عييندة أصدح و كدذا روب بدن عدوو و شدام

بن حساو عن ح صة بنج سير ن عن الر اب عن سلماو بن عامر

باب ما جاء أو المال حقا سوب ال اة
[  ] 659حدددانا محمددد بددن أحمددد بددن مدو دده حدددانا ا سددود بددن عددامر عددن شددر عددن أبددي حم د ة عددن
الشابي عن فاطمة بنج نيل قالج سالج أو س ل رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم عدن ال داة فقدال او

في المال لحقا سوب ال اة ام تال ذه ارطة التي في ال قرة ل ليل البر أو تولوا وجو كم و ارطة

[  ] 660حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا محمددد بددن الط يددل عددن شددر عددن أبددي حم د ة عددن

عددامر الشددابي عددن فاطمددة بنددج ندديل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو فددي المددال حقددا سددوب

ال دداة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

إسددناده لدديل بددذاه وأبددو حم د ة ميمددوو ا عددور طضدداف وروب بيدداو

ومسماعيل بن سالم عن الشابي ذا الحدب

قوله و ذا أصح

باب ما جاء في فضل الصدقة
[  ] 661حدانا قتي ة حدانا اللي

عن سايد بن أبي سدايد المقبدري عدن سدايد بدن طسدار أنده سدمع أبدا

ر درة طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا تصدددو أحددد بصدددقة مددن طيددب وال طقبددل هللا إال

الطيددب إال أخددذ ا الددرحمن بيميندده ومو انددج تمدرة تر ددو فددي ددف الددرحمن حتددى تكددوو أع ددم مددن الجبددل

كمدا بر دي أحددد م فلدوه أو فصدديله قدال وفدي ال دداب عدن عائشددة وعددي بدن حدداتم وأندل وعبددد هللا بدن أبددي
أوفى وحاراة بن و دب وعبدد الدرحمن بدن عدوب و ر ددة قدال أبدو عيسدى حددب
صحيح

أبدي ر درة حددب

حسدن

[  ] 662حدددانا أبددو ر ددب محمددد بددن الاددالء حدددانا و يددع حدددانا ع دداد بددن منصددور حدددانا القاسددم بددن
محمددد قددال سددماج أبددا ر درة طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا طقبددل الصدددقة و اخددذ ا
بيمينه فير يها حد م ما بر ي أحد م مهره حتى أو اللقمة لتصير مطدل أحدد وتصددبق ذلد فدي تداب

هللا ع د وجددل ل ألددم طالم دوا أو هللا ددو طقبددل التو ددة عددن ع دداده و اخددذ الصدددقات و و ل طمحددق هللا الر ددا
و ر ي الصدقات و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روي عن عائشدة عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم نحو ذا وقد قال لير واحد من أ ل الالم في ذا الحدب

ما طشبهه ذا مدن الرواطدات مدن

الص ات ون ول الرب ت اره وتاالى ل ليلدة إلدى السدماء الددنيا قدالوا قدد تطبدج الرواطدات فدي دذا و دؤمن

بها وال بتو م وال طقال يف كذا روي عن مال وساياو بن عيينة وعبد هللا بن الم داره أنهدم قدالوا فدي
ذه ا حادب

أمرو ا بدال يدف و كدذا قدول أ دل الالدم مدن أ دل السدنة والجماعدة وأمدا الجهميدة فدانكرت

ذه الرواطات وقالوا ذا تشبيه وقد ذ ر هللا عد وجدل فدي ليدر موضدع مدن تابده اليدد والسدمع وال صدر
فتاولددج الجهميددة ددذه ارطددات ف سددرو ا علددى ليددر مددا فسددر أ ددل الالددم وقددالوا إو هللا لددم طخلددق ادم بيددده

وقدالوا إو ماندى اليدد هندا القدوة وقدال إسدحاو بدن إبدراييم إنمدا طكدوو التشدبيه إذا قدال بدد يدد أو مطدل بددد

أو سمع سمع أو مطل سمع ف ذا قال سمع سمع أو مطدل سدمع فهدذا التشدبيه وأمدا إذا قدال مدا قدال هللا

تاددالى بددد وسددمع و صددر وال طقددول يددف وال طقددول مطددل سددمع وال سددمع فهددذا ال طكددوو تشددبيها و ددو مددا

قال هللا تاالى في تابه ل ليل مطله شيء و و السميع ال صير و
[  ] 663حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا موسددى بددن إسددماعيل حدددانا صدددقة بددن موسددى عددن اابددج
عددن أنددل قددال س د ل النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أي الصددوم أفضددل باددد رمضدداو فقددال شددع او لتا دديم
رمضداو قيدل فداي الصدددقة أفضدل قدال صدددقة فدي رمضداو قددال أبدو عيسدى ددذا حددب

بن موسى ليل عند م بذاه القوي

لر دب وصدددقة

[  ] 664حدانا ع ة بن مكرم الامي ال صري حددانا عبدد هللا بدن عيسدى الخد از ال صدري عدن بدونل

بن عبيدد عدن الحسدن عدن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو الصددقة لتط دة
لضب الرب وتدفع عن ميتة السوء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في حق السائل
[  ] 665حدانا قتي ة حدانا الليد

بدن سداد عدن سدايد بدن أبدي سدايد عدن عبدد الدرحمن بدن بجيدد عدن

جدتدده أم بجيددد و انددج ممددن بدداطع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أنهددا قالددج طددا رسددول هللا إو المسددكين
ليقددوم علددى بددابي فمددا أجددد لدده شددي ا أعطيدده إطدداه فقددال لهددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو لددم تجدددي
شي ا تاطينه إطاه إال رل ا محرقا فادفعيه إليه في بده قدال وفدي ال داب عدن علدي وحسدين بدن علدي وأبدي
ر رة وأبي قال أبو عيسى حدب

أم بجيد حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في إعطاء المؤل ة قلو هم
[  ] 666حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا طحيى بن ادم عن بن الم اره عن بونل بدن ب دد عدن

ال ري عن سايد بدن المسديب عدن صد واو بدن أميدة قدال أعطداني رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بدوم
حنددين ومندده بغددا الخلددق إلددي فمددا زال طاطينددي حتددى إندده حددب الخلددق إلددي قددال أبددو عيسددى حددداني
الحسددن بددن علددي بهددذا أو شددبهه فددي المددذاكرة قددال وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد قددال أبددو عيسددى حدددب

ص واو رواه مامر وليدره عدن ال دري عدن سدايد بدن المسديب أو صد واو بدن أميدة قدال أعطداني رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و دداو ددذا الحدددب

أصددح وأش د ه إنمددا ددو سددايد بددن المسدديب أو صد واو وقددد

اختلدف أ ددل الالددم فددي إعطدداء المؤل دة قلددو هم فدرأب أكطددر أ ددل الالدم أو ال طاطدوا وقددالوا إنمددا ددانوا قومددا

على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم داو بتدال هم علدى اإلسدالم حتدى أسدلموا ولدم بدروا أو طاطدوا اليدوم

من ال اة على مطل ذا المانى و و قول ساياو الطوري وأ ل الكوفدة وليدر م و ده طقدول أحمدد ومسدحاو

وقال باضهم من او اليوم على مطل حال ؤالء ورأب اإلمدام أو بتدال هم علدى اإلسدالم فاعطدا م جداز
ذل و و قول الشافاي
باب ما جاء في المتصدو برث صدقته
[  ] 667حدانا علي بن حجدر حددانا علدي بدن مسدهر عدن عبدد هللا بدن عطداء عدن عبدد هللا بدن بر ددة
عدن أبيده قدال ندج جالسدا عنددد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذ أتتده امدرأة فقالدج طدا رسدول هللا اندي نددج
تصددقج علدى أمدي بجار ددة ومنهدا ماتدج قدال وجددب أجدره ورد دا عليد الميدراث قالدج طدا رسدول هللا أنهددا
كدداو عليهددا صددوم شددهر أفاصددوم عنهددا قددال صددومي عنهددا قالددج طددا رسددول هللا انهددا لددم تحددج قددط أفدداحج
بر ددة إال

عنها قال نام حجي عنها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح ال طادرب دذا مدن حددب

من الوجده وعبدد هللا بدن عطداء اقدة عندد أ دل الحددب

والامدل علدى دذا عندد أكطدر أ دل الالدم أو الرجدل

إذا تصدو بصدقة ام وراهدا حلدج لده وقدال باضدهم إنمدا الصددقة شديء جالهدا هلل فد ذا وراهدا فيجدب أو

طصرفها في مطله وروب ساياو الطوري وز ير ذا الحدب

عن عبد هللا بن عطاء

باب ما جاء في رايية الاود في الصدقة
[  ] 668حدانا اروو بن إسحاو الهمداني حدانا عبد الرزاو عن مامدر عدن ال دري عدن سدالم عدن
بن عمر عن عمر أنه حمل على فدرح فدي سدبيل هللا ادم را دا ت داع فداراد أو طشدتر ها فقدال النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم ال تاددد فددي صدددقت قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد

أكطر أ ل الالم
باب ما جاء في الصدقة عن الميج
[  ] 669حدانا أحمد بن منيع حدانا روي بن ع دادة حددانا ز ر دا بدن إسدحاو حدداني عمدرو بدن دبندار

عن عكرمدة عدن بدن ع داح أو رجدال قدال طدا رسدول هللا إو أمدي توفيدج أفين اهدا إو تصددقج عنهدا قدال
نام قال ف و لي مخرفا فاشهده أني قدد تصددقج بده عنهدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن و ده طقدول

أ ددل الالددم طقولددوو لدديل شدديء طصددل الميددج إال الصدددقة والدددعاء وقددد روب باضددهم ددذا الحدددب

عددن

عمددرو بددن دبنددار عددن عكرمددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مرسددال قددال ومانددى قولدده إو لددي مخرفددا
طاني بستانا
باب في ن قة المرأة من بيج زوجها
[  ] 670حدددانا ندداد ح د دانا إسددماعيل بددن عيدداح حدددانا شددرحبيل بددن مسددلم الخ دوالني عددن أبددي أمامددة
ال دا لي قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فدي خطبتدده عددام حجددة الددوداع طقددول ال تن ددق امدرأة
شي ا مدن بيدج زوجهدا إال بد ذو زوجهدا قيدل طدا رسدول هللا وال الطادام قدال ذاه أفضدل أموالندا وفدي ال داب

عن ساد بن أبي وقا
حدب

أبي أمامة حدب

وأسماء بنج أبي بكر وأبي ر رة وعبد هللا بن عمرو وعائشدة قدال أبدو عيسدى

حسن

[  ] 671حدانا محمد بن المطنى حدانا محمد بن جا ر حددانا شدع ة عدن عمدرو بدن مدرة قدال سدماج

أبا وائل طحدث عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنده قدال إذا تصددقج المدرأة مدن بيدج زوجهدا

كاو لها به أجر ولل وق مطل ذل وللخدازو مطدل ذلد وال بدنقص دل واحدد مدنهم مدن أجدر صداح ه شدي ا
له بما سب ولها بما أن قج قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 672حدانا محمود بن ليالو حدانا المؤمل عن ساياو عن منصور عن أبدي وائدل عدن مسدروو
عددن عائشددة قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أعطددج الم درأة مددن بيددج زوجهددا بطيددب ن ددل
لير م سدة او لها مطل أجره لها ما ندوت حسدنا وللخدازو مطدل ذلد قدال أبدو عيسدى دذا حددب
صدحيح و ددذا أصدح مددن حدددب

مسروو

باب ما جاء في صدقة ال طر

حسدن

عمدرو بددن مدرة عددن أبددي وائدل وعمددرو بدن مدرة ال بددذ ر فدي حدبطدده عددن

بدن عبدد هللا

[  ] 673حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع عن ساياو عن ز د بدن أسدلم عدن عيدا

عدن أبدي سدايد الخددري ندا نخدرق ز داة ال طدر إذ داو فيندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم صداعا مدن
طاام أو صاعا من شاير أو صاعا مدن تمدر أو صداعا مدن ز يدب أو صداعا مدن أقدط فلدم ند ل نخرجده

حتى قدم مااو ة المدبنة فتكلم فكاو فيما لم به الناح إندي رب مددبن مدن سدمراء الشدام تاددل صداعا

مدن تمددر قدال فاخددذ الندداح بدذل قددال أبدو سددايد فددال أزال أخرجده مددا ندج أخرجدده قددال أبدو عيسددى ددذا

حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم بددروو مددن ددل شدديء صدداعا و ددو قددول

الشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدال بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م مددن
كددل شدديء صدداع إال مددن البددر ف ندده طج د

الكوفة بروو نصف صاع من بر

نصددف صدداع و ددو قددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره وأ ددل

[  ] 674حدانا ع ة بن مكرم ال صري حدانا سالم ب ن نوي عن بن جر ج عن عمرو بدن شدايب عدن

أبيدده عددن جددده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم باد

منادطددا فددي فجدداق مكددة أال أو صدددقة ال طددر واج ددة

على ل مسلم ذ ر أو أنطى حر أو عبد صغير أو بيدر مدداو مدن قمدح أو سدواه صداع مدن طادام قدال
حسددن لر ددب وروب عمددر بددن دداروو ددذا الحدددب

عددن بددن جددر ج وقددال عددن

الع اح بن ميناء عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدذ ر بادا دذا الحددب

حددانا جدارود حددانا عمدر

أبددو عيسددى ددذا حدددب
بن اروو ذا الحدب

[  ] 675حدددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن أبددوب عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال فددر

رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم صدقة ال طر على الذ ر وا نطى والحدر والمملدوه صداعا مدن تمدر أو صداعا مدن
شاير قال فادل الناح إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وفدي ال داب

عن أبدي سدايد وابدن ع داح وجدد الحدارث بدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ذبداب واال دة بدن أبدي صداير وعبدد

هللا بن عمرو

[  ] 676حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مال عن نافع عدن عبدد هللا بدن عمدر
أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددر

ز دداة ال طددر مددن رمضدداو صدداعا مددن تمددر أو صدداعا مددن

شاير على ل حر أو عبد ذ ر أو أنطى مدن المسدلمين قدال أبدو عيسدى حددب

بدن عمدر حددب

صحيح وروب مال عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحدو حددب

حسدن

أبدوب وزاد فيده

من المسلمين ورواه لير واحد عدن ندافع ولدم بدذ ر فيده مدن المسدلمين واختلدف أ دل الالدم فدي دذا فقدال

باضهم إذا او للرجل عبيد لير مسلمين لم بؤد عنهم صدقة ال طر و دو قدول مالد والشدافاي وأحمدد

وقال باضهم بؤدي عنهم ومو انوا لير مسلمين و و قول الطوري وابن الم اره ومسحاو
باب ما جاء في تقدطمها قبل الصالة

[  ] 677حدانا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمدرو الحدذاء المددني حدداني عبدد هللا بدن ندافع الصدائ
عددن بددن أبددي ال ندداد عددن موسددى بددن ع ددة عددن نددافع عددن بددن عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

كا و طامر ب خراق ال اة قبل الغدو للصالة بوم ال طر قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح لر دب

و و الذي طستح ه أ ل الالم أو الرجل صدقة ال طر قبل الغدو إلى الصالة
باب ما جاء في تاجيل ال اة
[  ] 678حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا سددايد بددن منصددور حدددانا إسددماعيل بددن ز ر ددا عددن
الحجدداق بددن دبنددار عددن الحكددم بددن عتي ددة عددن حجيددة بددن عدددي عددن علددي أو الع دداح سددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم في تاجيل صدقته قبل أو تحل فرخص له في ذل

[  ] 679حدددانا القاسددم بددن دبنددار الكددوفي حدددانا إسددحاو بددن منصددور عددن إس درائيل عددن الحجدداق بددن

دبنار عدن الحكدم بدن جحدل عدن حجدر الاددوي عدن علدي أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لامدر إندا
قد أخذنا ز اة الع اح عام ا ول للاام قال وفي ال اب عن بن ع اح قدال أبدو عيسدى ال اعدرب حددب
تاجيل ال اة من حدب

إسرائيل عن الحجاق بن دبندار إال مدن دذا الوجده وحددب

عن الحجاق عندي أصح من حدب

إسدماعيل بدن ز ر دا

إسرائيل عن الحجاق بدن دبندار وقدد روي دذا الحددب

عدن الحكدم

بن عتي دة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال وقدد اختلدف أ دل الالدم فدي تاجيدل ال داة قبدل محلهدا

فدرأب طائ ددة مددن أ ددل الالددم أو ال طاجلهددا و دده طقددول سدداياو الطددوري قددال أحددب إلددي أو ال طاجلهددا وقددال
أكطر أ ل الالم إو عجلها قبل محلها أج أت عنه و ه طقول الشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في النهي عن المسالة

[  ] 680حدانا ناد حدانا أبو ا حدو

عدن بيداو بدن بشدر عدن نديل بدن أبدي حدازم عدن أبدي ر درة

قال سماج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طقدول و طغددو أحدد م فيحتطدب علدى رهدره فيتصددو منده
فيستغني به عن الناح خير له من أو طسال رجال أعطاه أو مناه ذلد فد و اليدد الاليدا أفضدل مدن اليدد

الس د لى وابدددأ بمددن تاددول قددال وفددي ال دداب عددن حكدديم بددن ح د ام وأبددي سددايد الخدددري وال يددر بددن الا دوام

وعطي ددة الس ددادي وعب ددد هللا ب ددن مس دداود ومس دداود ب ددن عم ددرو واب ددن ع دداح واو دداو وز دداد ب ددن الح ددارث

الصددائي وأنددل وح شدي بددن جندادة وقبيصددة بدن مخددارو وسدمرة وابددن عمدر قددال أبدو عيسددى حددب
ر رة حدب

حسن صحيح لر ب طستغرب من حدب

أبددي

بياو عن نيل

[  ] 681حددانا محمدود بدن لدديالو حددانا و يدع حدددانا سداياو عدن عبددد الملد بدن عميددر عدن ز دد بددن
ع ددة عددن سددمرة ب دن جندددب قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو المسددالة ددد طكددد بهددا الرجددل
وجهه إال أو طسال الرجل سلطانا أو في أمر ال بد منه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

كتاب الصوم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في فضل شهر رمضاو
[  ] 682حددانا أبددو ر دب محمددد بددن الادالء بددن ر ددب حددانا أبددو بكدر بددن عيدداح عدن ا عمددل عددن

أب ددي ص ددالح ع ددن أب ددي ر د درة ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إذا دداو أول ليل ددة م ددن ش ددهر
رمضدداو صد دت الشددياطين ومددردة الجددن وللقددج أبدواب النددار فلددم ط ددتح منهددا بدداب وفتحددج أبدواب الجنددة
فلم طغلق منها باب و نادي مناد طا بالي الخير أقبل و ا بدالي الشدر أقصدر وهلل عتقداء مدن الندار وذلد
كل ليلة قال وفي ال اب عن عبد الرحمن بن عوب وابن مساود وسلماو

[  ] 683حدانا ناد حدانا عبدة والمحار ي عن محمد بن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صام رمضاو وقامه إطماندا واحتسدابا ل در لده مدا تقددم مدن ذن ده
ومدن قدام ليلدة القددر إطماندا واحتسدابا ل ددر لده مدا تقددم مدن ذن ده قددال أبدو عيسدى حددب

رواه أبو بكر بن عيداح حددب

أبدي ر درة الددذي

لر دب ال نارفده مدن رواطدة أبدي بكدر بدن عيداح عدن ا عمدل عدن أبدي

صالح عن أبي ر رة إال مدن حددب

أبدي بكدر قدال وسدالج محمدد بدن إسدماعيل عدن دذا الحددب

حدانا الحسن بن الر يع حدانا أبو ا حو

رمضاو فذ ر الحدب

فقدال

عن ا عمل عن مجا د قوله إذا داو أول ليلدة مدن شدهر

قال محمد و ذا أصح عندي من حدب

أبي بكر بن عياح

باب ما جاء ال تقدموا الشهر بصوم
[  ] 684حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي
ر درة قدال قددال النبدي صددلى هللا عليده وسددلم ال تقددموا الشدهر بيددوم وال بيدومين إال أو بوافددق ذلد صددوما

كداو طصددومه أحددد م صددوموا لره تدده وأفطددروا لره تدده فد و لددم علدديكم فادددوا االاددين اددم أفطددروا قددال وفددي
ال اب عن باا أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن

صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم ر دوا أو بتاجددل الرجددل بصدديام قبددل دخددول شددهر رمضدداو
لمانى رمضاو واو او رجل طصوم صوما فوافق صيامه ذل فال باح به عند م

[  ] 685حدانا ناد حدانا و يع عن علدي بدن الم داره عدن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن أبدي سدلمة عدن
أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم ال تقددموا شدهر رمضداو بصديام قبلده بيدوم أو بدومين

إال أو طكوو رجل او طصوم صوما فليصمه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية صوم بوم الش
[  ] 686حدددانا أبددو سددايد عبددد هللا بددن سددايد ا شددج حدددانا أبددو خالددد ا حمددر عددن عمددرو بددن ندديل
المالئي عن أبي إسحاو عن صلة بن زفر قال ندا عندد عمدار بدن طاسدر فداتي بشداة مصدلية فقدال لدوا
فتنحدى بادا القدوم فقدال إندي صددائم فقدال عمدار مدن صدام اليدوم الددذي طشد فيده النداح فقدد عصدى أبددا

ال قاسم صلى هللا عليه وسلم قال وفي ال اب عن أبدي ر درة وأندل قدال أبدو عيسدى حددب

عمدار حددب

حسن صحيح والامل على ذا عندد أكطدر أ دل الالدم أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ومدن بادد م

مدن التدداباين و ده طقددول سداياو الطددوري ومالد بددن أندل وعبددد هللا بدن الم دداره والشدافاي وأحمددد ومسددحاو

كر د دوا أو طص ددوم الرج ددل الي ددوم ال ددذي طشد د في دده ورأب أكط ددر م إو ص ددامه فك دداو م ددن ش ددهر رمض دداو أو

طقضي بوما مكانه

باب ما جاء في إحصاء الل شع او لرمضاو
[  ] 687حدانا مسلم بن حجاق حددانا طحيدى بدن طحيدى حددانا أبدو مااو دة عدن محمدد بدن عمدرو عدن
أبي سلمة عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أحصدوا دالل شدع او لرمضداو قدال

أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة ال نارفدده مطددل لهددذا إال مددن حدددب

أبددي مااو ددة والصددحيح مددا روي عددن

محمددد بددن عمددر وعددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال تقدددموا شددهر

رمضاو بيوم وال بومين و كذا روي عن طحيى بدن أبدي طيدر عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة عدن النبدي
صلى هللا عليه وسلم نحو حدب

محمد بن عمرو الليطي

باب ما جاء أو الصوم لره ة الهالل واإلفطار له
[  ] 688حدانا قتي ة حدانا أبو ا حو

عن سدماه عدن عكرمدة عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم ال تصددوموا قبددل رمضدداو صددوموا لره تدده وأفطددروا لره تدده فد و حالددج دوندده ايابددة
فاكملوا االاين بوما وفي ال اب عن أبي ر درة وأبدي بكدرة وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب

حدب

حسن صحيح وقد روي عنه من لير وجه

بدن ع داح

باب ما جاء أو الشهر طكوو تساا وعشر ن
[  ] 689حدانا أ حمد بن منيع حدانا طحيى بن ز ر ا بن أبي زائدة أخبرندي عيسدى بدن دبندار عدن أبيده
عن عمرو بن الحدارث بدن أبدي ضدرار عدن بدن مسداود قدال مدا صدمج مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
تسدداا وعشددر ن أكطددر ممددا صددمنا االاددين قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وأبددي ر درة وعائشددة وسدداد بددن أبددي

وقددا

وابددن ع دداح وابددن عمددر وأنددل وجددابر وأم سددلمة وأبددي بكدرة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال

الشهر طكوو تساا وعشر ن

[  ] 690حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن جا ر عن حميد عدن أندل أنده قدال الدى رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم من نسائه شه ار فاقام في مشر ة تساا وعشدر ن بومدا قدالوا طدا رسدول هللا إند اليدج

شه ار فقال الشهر تسع وعشروو قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الصوم بالشهادة
[  ] 691حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا محمددد بددن الصد اي حدددانا الوليددد بددن أبددي اددور عددن سددماه

عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال جدداء أع اربددي إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال إنددي أربددج الهددالل
ق ددال أتش ددهد أو ال إل دده إال هللا أتش ددهد أو محم دددا رس ددول هللا ق ددال نا ددم ق ددال ط ددا ب ددالل أذو ف ددي الن دداح أو
طصدوموا لددا حددانا أبدو ر دب حددانا حسدين الجا دي عدن ازئددة عدن سدماه نحدوه بهدذا اإلسدناد قدال أبدو

عيسدى حدددب

بددن ع دداح فيدده اخددتالب وروب سدداياو الطددوري وليدره عددن سددماه عددن عكرمددة عددن النبددي

صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال وأكطدر أصدحاب سدماه رووا عدن سدماه عدن عكرمدة عدن النبدي صددلى هللا
عليدده وسددلم مرسددال والامددل علددى ددذا الحدددب

عنددد أكطددر أ ددل الالددم قددالوا تقبددل شددهادة رجددل واحددد فددي

الصدديام و دده طقددول بددن الم دداره والشددافاي وأحمددد وأ ددل الكوفددة قددال إسددحاو ال طصددام إال بشددهادة رجلددين
ولم طختلف أ ل الالم في اإلفطار أنه ال طقبل فيه شهادة رجلين
باب ما جاء شه ار عيد ال بنقصاو
[  ] 692حدددانا أبددو سددلمة طحيددى بددن خلددف ال صددري حدددانا بشددر بددن الم ضددل عددن خالددد الحددذاء عددن
عبددد الددرحمن بددن أبددي بك درة عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم شدده ار عيددد ال بنقصدداو

رمضدداو وذي الحجددة قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي بك درة حدددب

حسددن وقددد روي ددذا الحدددب

الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال قال أحمد مانى دذا الحددب

عددن عبددد

شده ار عيدد ال

بنقصداو طقددول ال بنقصدداو ماددا فددي سددنة واحدددة شددهر رمضدداو وذو الحجددة أو نقددص أحددد ما تددم ارخددر
وقددال إسددحاو ماندداه ال بنقصدداو طقددول ومو دداو تسدداا وعشددر ن فهددو تمددام ليددر نقصدداو وعلددى مددذ ب

إسحاو طكوو بنقص الشهراو ماا في سنة واحدة
باب ما جاء لكل أ ل بلد ره تهم

[  ] 693حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بدن جا در حددانا محمدد بدن أبدي حرملدة أخبرندي ر دب

أو أم ال ضل بندج الحدارث باطتده إلدى مااو دة بالشدام قدال فقددمج الشدام فقضديج حاجتهدا واسدتهل علدي
ددالل رمضدداو وأنددا بالشددام فرأبنددا الهددالل ليلددة الجماددة اددم قدددمج المدبنددة فددي اخددر الشددهر فسددالني بددن

ع دداح اددم ذ ددر الهددالل فقددال متددى أربددتم الهددالل فقلددج رأبندداه ليلددة الجمادة فقددال أأنددج رأبتدده ليلددة الجماددة
فقلج راه الناح وصداموا وصدام مااو دة قدال لكدن رأبنداه ليلدة السدبج فدال ند ال نصدوم حتدى نكمدل االادين
بوما أو نراه فقلج أال تكت ي بره ة مااو دة وصديامه قدال ال كدذا أمرندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
قال أبو عيسى حدب

حسن صحيح لر ب والامل على ذا الحددب

بن ع اح حدب

عندد أ دل الالدم

أو لكل أ ل بلد ره تهم
باب ما جاء ما طستحب عليه اإلفطار
[  ] 694حدانا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدانا سايد بن عامر حدانا شدع ة عدن عبدد الا د

بددن صددهيب عددن أنددل بددن مالد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن وجددد تم د ار فلي طددر عليدده
ومددن ال فلي طددر علددى مدداء ف د و المدداء طهددور قددال وفددي ال دداب عددن سددلماو بددن عددامر قددال أبددو عيسددى
حدب

أندل ال نالدم أحددا رواه عدن شدع ة مطدل دذا ليدر سدايد بدن عدامر و دو حددب

نالم له أصال من حدب

عبد الا

ليدر مح دوم وال

بن صهيب عدن أندل وقدد روب أصدحاب شدع ة دذا الحددب

عدن

شع ة عن عاصم ا حول عن ح صة بنج سير ن عدن الر داب عدن سدلماو بدن عدامر عدن النبدي صدلى

هللا عليه وسلم و دو أصدح مدن حددب

سدايد بدن عدامر و كدذا رووا عدن شدع ة عدن عاصدم عدن ح صدة

بنج سير ن عن سدلماو ولدم بدذ ر فيده شدع ة عدن الر داب والصدحيح مدا رواه سداياو الطدوري وابدن عييندة

ولير واحد عن عاصم ا حول عن ح صدة بندج سدير ن عدن الر داب عدن سدلماو بدن عدامر وابدن عدوو
طقول عن أم الرائح بنج صليع عن سلماو بن عامر والر اب ي أم الرائح
[  ] 695حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن عاصددم ا حددول ي وحدددانا ندداد
حدانا أبو مااو ة عن عاصم ا حول وحدانا قتي ة قال أن انا ساياو بن عيينة عن عاصدم ا حدول عدن
ح صة بنج سير ن عن الر اب عن سدلماو بدن عدامر الضدبي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا
أفطر أحد م فلي طر على تمر زاد بن عيينة ف نه بر ة فمدن لدم طجدد فلي طدر علدى مداء ف نده طهدور قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 696حددانا محمددد بدن ارفددع حددانا عبددد الدرزاو أخبرنددا جا ددر بدن سددليماو عدن اابددج عدن أنددل بددن

مال د قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ط طددر قبددل أو طصددلي علددى رط ددات ف د و لددم تكددن رط ددات
فتميرات فد و لدم تكدن تميدرات حسدا حسدوات مدن مداء قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب قدال أبدو

عيسى وروي أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم او ط طر في الشتاء على تمدرات وفدي الصديف علدى
الماء
باب ما جاء الصوم بوم تصوموو وال طر بوم ت طروو وا ضحى بوم تضحوو

[  ] 697أخبرنددي محمددد بددن إسددماعيل حدددانا إب دراييم بددن المنددذر حدددانا إسددحاو بددن جا ددر بددن محمددد

حداني عبد هللا بن جا ر عن عطماو بدن محمدد االخنسدي عدن سدايد المقبدري عدن أبدي ر درة أو النبدي

صلى هللا عليه وسلم قال الصدوم بدوم تصدوموو وال طدر بدوم ت طدروو وا ضدحى بدوم تضدحوو قدال أبدو
عيسدى دذا حددب

حسددن لر دب وفسدر باددا أ دل الالدم ددذا الحددب

فقدال إنمددا ماندى دذا أو الصددوم

وال طر مع الجماعة وع م الناح
باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم
[  ] 698حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده
عددن عاصددم بددن عمددر عددن عمددر بددن الخطدداب قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أقبددل الليددل

وأدبر النهار ولابج الشمل فقد أفطرت قال وفي ال اب عن بن أبدي أوفدى وأبدي سدايد قدال أبدو عيسدى
حدب

عمر حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في تاجيل اإلفطار
[  ] 699حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي عدن سداياو عدن أبدي حدازم قدال وأخبرندا
أبددو مصدداب ق دراءة عددن مال د عددن أبددي حددازم عددن سددهل بددن سدداد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم ال ب ال الناح بخير ما عجلدوا ال طدر قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وابدن ع داح وعائشدة وأندل
بن مالد قدال أبدو عيسدى حددب

سدهل بدن سداد حددب

حسدن صدحيح و دو الدذي اختداره أ دل الالدم مدن

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م استحبوا تاجيل ال طر و ه طقول الشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 700حددانا إسدحاو بددن موسدى ا نصدداري حددانا الوليددد بدن مسددلم عدن ا و ازعددي عدن قدرة بدن عبددد

الددرحمن عددن ال ددري عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال هللا
ع وجل أحب ع ادي إلي أعجلهم فط ار
[  ] 701حددانا عبدد هللا بددن عبدد الدرحمن أخبرنددا أبدو عاصدم وأبددو المغيدرة عدن ا و ازعددي بهدذا اإلسددناد
نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 702حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن عمارة بن عمير عن أبي عطيدة قدال دخلدج

ومسددروو علددى عائشددة فقلنددا طددا أم المددؤمنين رجددالو مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أحددد ما
طاجددل اإلفط ددار و اج ددل الص ددالة وارخ ددر ب ددؤخر اإلفط ددار و ددؤخر الص ددالة قال ددج أبهم ددا طاج ددل اإلفط ددار
و اجل الصالة قلندا عبدد هللا بدن مسداود قالدج كدذا صدنع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وارخدر أبدو
موسى قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو عطية اسمه مال بن أبدي عدامر الهمدداني و قدال

بن عامر الهمداني وابن عامر أصح
باب ما ججاء في تاخير السحور
[  ] 703حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا أبددو داود الطيالسددي حدددانا شددام الدسددتوائي عددن قتددادة عددن
أنل بن مال عن ز د بدن اابدج قدال تسدحرنا مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ادم قمندا إلدى الصدالة قدال
قلج م او قدر ذل قال قدر خمسين اطة
[  ] 704حدانا ناد حدانا و يع عن شام بنحوه إال أنه قال قددر قدراءة خمسدين اطدة قدال وفدي ال داب
عددن حذط ددة ق ددال أب ددو عيس ددى حدددب
ومسحاو استحبوا تاخير السحور
باب ما جاء في بياو ال جر

ز ددد ب ددن ااب ددج ح دددب

حسددن ص ددحيح و دده طق ددول الش ددافاي وأحم ددد

[  ] 705حدانا نداد حددانا مدالزم بدن عمدرو حدداني عبدد هللا بدن النامداو عدن نديل بدن طلدق حدداني
أبدي طلدق بددن علدي أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم قددال لدوا واشدر وا وال بهيدددنكم السداطع المصدداد
و لوا واشر وا حتدى طاتدر
عيسى حدب

لكدم ا حمدر قدال وفدي ال داب عدن عددي بدن حداتم وأبدي ذر وسدمرة قدال أبدو

طلق بن علدي حددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم أنده

ال طحرم على الصائم ا كل والشرب حتى طكوو ال جر ا حمر الماتر

و ه طقول عامة أ ل الالم

[  ] 706حدانا نداد و وسدف بدن عيسدى قداال حددانا و يدع عدن أبدي دالل عدن سدوادة بدن حن لدة دو

القشديري عددن سدمرة بددن جنددب قددال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ال طمناددنكم مدن سددحور م أذاو
بالل وال ال جر المستطيل ولكن ال جر المستطير في ا فق قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في التشدبد في الغي ة للصائم
[  ] 707حددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا عطمدداو بددن عمددر قددال وأخبرنددا بددن أبددي ذئددب عددن

المقبري عن أبيه عن أبي ر رة أو النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال مدن لدم بددع قدول الد ور والامدل بده
فلديل هلل حاجددة بدداو بدددع طاامدده وشدرابه قددال وفددي ال دداب عددن أنددل قددال أبددو عيسددى ددذا حددب

حسددن

صحيح
باب ما جاء في فضل السحور
[  ] 708حدانا قتي دة حددانا أبدو عواندة عدن قتدادة وعبدد الا د بدن صدهيب عدن أندل أو النبدي صدلى

هللا عليه وسلم قال تسحروا ف و في السحور بر ة قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وعبدد هللا بدن مسداود
وجددابر بددن عبددد هللا وابددن ع دداح وعمددرو بددن الاددا
الدددرداء قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل حدددب

والار ددا

ب ددن سددار ة وعت ددة بددن عبددد هللا وأب ددي

حسددن صددحيح وروي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اندده

قال فضل ما بين صيامنا وصيام أ ل الكتاب أكلة السحر
[  ] 709حدانا بذل قتي ة حدانا اللي

عن موسى بن علي عن أبيه عن أبدي نديل مدولى عمدرو بدن

الادا

عدن عمدرو بدن الادا

عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم بدذل قدال و دذا حددب

حسدن صددحيح

وأ ل مصر طقولوو موسى بن علي وأ ل الاراو طقولوو موسى بن علي و و موسى بن علدي بدن ر داي
اللخمي
باب ما جاء في رايية الصوم في الس ر

[  ] 710حدانا قتي ة حدانا ع بد الا د بدن محمدد عدن جا در بدن محمدد عدن أبيده عدن جدابر بدن عبدد
هللا أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خددرق إلددى مكددة عددام ال ددتح فصددام حتددى بلد

دراع الغمدديم وصددام

الندداح مادده فقيددل لدده إو الندداح قددد شددق علدديهم الصدديام واو الندداح بن ددروو فيمددا فالددج فدددعا بقدددي مددن

ماء باد الاصر فشرب والناح بن روو إليه فافطر باضهم وصام باضهم فبلغه أو ناسدا صداموا فقدال
أول د الاصدداة قددال وفددي ال دداب عددن اددب بددن عاصددم وابددن ع دداح وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى حدددب

جددابر حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال لدديل مددن البددر الصدديام

فدي السد ر واختلددف أ دل الالددم فدي الصدوم فددي السد ر فدرأب بادا أ دل الالددم مدن أصددحاب النبدي صددلى
هللا عليه وسلم ولير م أو ال طر في الس ر أفضل حتى رأب باضهم عليه اإلعدادة إذا صدام فدي السد ر
واختددار أحمددد ومسددحاو ال طددر فددي الس د ر وقددال باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم ولير م إو وجد قوة فصام فحسن و دو أفضدل و دو قدول سداياو الطدوري ومالد بدن أندل وعبدد هللا

بددن الم دداره وقددال الشددافاي ومنمددا مانددى قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لدديل مددن البددر الصدديام فددي
الس ر وقوله حين بلغه أو ناسا صاموا فقدال أول د الاصداة فوجده دذا إذا لدم طحتمدل قل ده قبدول رخصدة

هللا فاما من رأب ال طر م احا وصام وقوي على ذل فهو أعجب إلي
باب ما جاء في الرخصة في الس ر

[  ] 711حدانا اروو بن إسحاو الهمداني عن عبدد بدن سدليماو عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن
عائشة أو حم ة بن عمرو ا سلمي سال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن الصدوم فدي السد ر و داو
طسددرد الصددوم فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو ش د ج فصددم ومو ش د ج فددافطر قددال وفددي ال دداب
عددن أنددل بددن مال د وأبددي سددايد وعبددد هللا بددن مسدداود وعبددد هللا عمددرو وأبددي الدددرداء وحم د ة بددن عمددرو

ا سددلمي قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة أو حم د ة بددن عمددرو سددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حدددب

حسن صحيح
[  ] 712حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي حدددانا بشددر بددن الم ضددل عددن سددايد بددن ب ددد أبددي مسددلمة

عن أبي نضرة عن أبي سايد الخدري قال نا نسدافر مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي رمضداو
فما طايب على الصائم صومه وال على الم طر إفطاره قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 713حددانا نصددر بددن علددي حدددانا ب ددد بددن زر ددع حدددانا الجر ددري ي قددال وحدددانا سدداياو بددن و يددع

حدانا عبد ا على عن الجر ري عن أبي نضرة عن أبي سدايد قدال ندا نسدافر مدع رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم فمنددا الصددائم ومنددا الم طددر فددال طجددد الم طددر علددى الصددائم وال الصددائم علددى الم طددر فكددانوا

بروو أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجدد ضدا ا فدافطر فحسدن قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح
باب ما جاء في الرخصة للمحارب في اإلفطار
[  ] 714حدددانا قتي ددة حدددانا بددن لهياددة عددن ب ددد بددن أبددي حبيددب عددن مامددر بددن أبددي حييددة عددن بددن

المسيب أنه ساله عن الصوم في السد ر فحددث أو عمدر بدن الخطداب قدال ل وندا مدع رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم في رمضاو ل وتين بوم بددر وال دتح فافطرندا فيهمدا قدال وفدي ال داب عدن أبدي سدايد قدال
أبو عيسى حدب

عمر ال نارفه إال من ذا الوجه وقد روي عن أبي سدايد عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم أندده أمددر بددال طر فددي لد وة ل ا ددا وقددد روي عددن عمددر بددن الخطدداب نحددو ددذا إال أندده رخددص فددي
اإلفطار عند لقاء الادو و ه طقول باا أ ل الالم
باب ما جاء في الرخصة في ا فطار للحبلى والمرضع
[  ] 715حدددانا أبددو ر ددب و وسددف بددن عيسددى قدداال حدددانا و يددع حدددانا أبددو ددالل عددن عبددد هللا بددن
سوادة عن أنل بن مالد رجدل مدن بندي عبدد هللا بدن ادب قدال ألدارت عليندا خيدل رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم فاتيج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فوجدتده بتغددب فقدال ادو فكدل فقلدج إندي صدائم فقدال

ادو أحدددا ع ددن الصددوم أو الص دديام إو هللا تاددالى وض ددع عددن المس ددافر الصددوم وش ددطر الصددالة وع ددن

الحامل أو المرضدع الصدوم أو الصديام وهللا لقدد قالهمدا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم لتيهمدا أو إحددا ما
فيددا لهددف ن سددي أو ال أكددوو طامددج مددن طاددام النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال وفددي ال دداب عددن أبددي
أميددة قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل بددن مال د الكابددي حدددب

النبي صلى هللا عليه وسلم لير ذا الحدب

حسددن وال ناددرب نددل بددن مال د

ددذا عددن

الواحد والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم وقدال بادا أ دل

الالددم الحامددل والمرضددع ت ط دراو وتقضددياو وتطامدداو و دده طقددول سدداياو ومال د والشددافاي وأحمددد وقددال
باضهم ت طراو وتطاماو وال قضاء عليهما ومو شاءتا قضتا وال إطاام عليهما و ه طقول إسحاو

باب ما جاء في الصوم عن الميج
[  ] 716حددانا أبددو سدايد ا شددج حدددانا أبدو خالددد ا حمدر عددن ا عمددل عدن سددلمة بدن هيددل ومسددلم
ال طين عن سايد بن جبير وعطاء ومجا د عن بن ع اح قال جداءت امدرأة إلدى النبدي صدلى هللا عليده

وسدلم فقالدج أو أختدي ماتدج وعليهدا صدوم شدهر ن متتداباين قدال أ أربدج لدو داو علدى أختد دبدن أكندج
قضيته قالج نام قال فحق هللا أحق قال وفي ال اب عن بر دة وابن عمر وعائشة
[  ] 717حددانا أبددو ر دب حدددانا أبددو خالدد ا حمددر عدن ا عمددل بهددذا اإلسدناد نحددوه قدال أبددو عيسددى

حدب

بن ع اح حدب

حسدن صدحيح قدال وسدماج محمددا طقدول جدود أبدو خالدد ا حمدر دذا الحددب

عدن ا عمدل قدال محمدد وقددد روب ليدر أبدي خالدد عددن ا عمدل مطدل رواطدة أبددي خالدد قدال أبدو عيسددى
وروب أبو مااو ة ولير واحد ذا الحدب

عن ا عمل عن مسلم ال طين عن سايد بن جبير عدن بدن

ع اح عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم ولدم بدذ روا فيده سدلمة بدن هيدل وال عدن عطداء وال عدن مجا دد

واسم أبي خالد سليماو بن ح او
باب ما جاء من الك ارة
[  ] 718حدانا قتي ة حدانا عبطر بن القاسم عن أشا

عن محمد عن نافع عن بدن عمدر عدن النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن مددات وعليدده صدديام شددهر فلدديطام عندده مكدداو ددل بددوم مسددكينا قددال أبددو
عيسددى حدددب

بددن عمددر ال نارفدده مرفوعددا إال مددن ددذا الوجدده والصددحيح عددن بددن عمددر موقددوب قولدده

واختلف أ ل الالم في ذا ال اب فقال باضهم طصام عن الميج و ده طقدول أحمدد ومسدحاو قداال إذا داو

علددى الميددج نددذر صدديام طصددوم عندده ومذا دداو عليدده قضدداء رمضدداو أطاددم عندده وقددال مال د وسدداياو

والشافاي ال طصوم أحد عن أحد قال وأشا

و بن سوار ومحمد و عندي بن عبد الرحمن بدن أبدي

ليلى
باب ما جاء في الصائم بذرعه القيء
[  ] 719حددانا محمددد بدن عبيددد المحددار ي حددانا عبددد الددرحمن بدن ز ددد بدن أسددلم عددن أبيده عددن عطدداء

بددن طسددار عددن أبددي سددايد الخدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددالث ال ط طددرو الصددائم
أبددي سددايد الخدددري حدددب

الحجامددة والقدديء واالحددتالم قددال أبددو عيسددى حدددب
عبد هللا بن ز د بن أسلم وعبد الا

بن محمدد وليدر واحدد دذا الحددب

ليددر مح ددوم وقددد روب

عدن ز دد بدن اسدلم مرسدال ولدم

بددذ روا فيدده عددن أبددي سددايد وعبددد الددرحمن بددن ز ددد بددن أسددلم طضدداف فددي الحدددب

قددال سددماج أبددا داود

السج ي طق ول سدالج أحمدد بدن حنبدل عدن عبدد الدرحمن بدن ز دد بدن أسدلم فقدال أخدوه عبدد هللا بدن ز دد ال
بدداح بدده قددال وسددماج محمدددا بددذ ر عددن علددي بددن عبددد هللا المدددبني قددال عبددد هللا بددن ز ددد بددن أسددلم اقددة

وعبد الرحمن بن ز د بن أسلم ضعيف قال محمد وال أروي عنه شي ا
باب ما جاء فيمن استقاء عمدا

[  ] 720حددانا علدي بدن حجددر حددانا عيسدى بدن بددونل عدن شدام بدن حسدداو عدن محمدد بدن سددير ن

عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن ذرعدده القدديء فلدديل عليدده قضدداء ومددن اسددتقاء
عمدددا فلدديقا قددال وفددي ال دداب عددن أبددي الدددرداء واو دداو وفضددالة بددن عبيددد قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي

ر رة حدب

حسن لر دب ال نارفده مدن حددب

ذا الحدب

من ليدر وجده عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وال طصدح إسدناده وقدد روي

هللا عليده وسددلم إال مدن حدددب

شدام عدن بدن سدير ن عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى

عيسدى بددن بددونل وقدال محمددد ال أراه مح وردا قددال أبدو عيسددى وقددد روب

عن أبي ا لددرداء واو داو وفضدالة بدن عبيدد أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قداء فدافطر ومنمدا ماندى دذا
أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو صددائما متطوعددا فقدداء فضدداف فددافطر لددذل
الحدددب

م س د ار والامددل عن ددد أ ددل الالددم علددى ح دددب

كددذا روي فددي باددا

أبددي ر درة عددن النب ددي صددلى هللا عليدده وس ددلم أو

الصدائم إذا ذرعده القدديء فدال قضداء عليدده ومذا اسدتقاء عمددا فلدديقا و ده طقدول سدداياو الطدوري والشددافاي

وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في الصائم طاكل أو طشرب ناسيا
[  ] 721حدددانا أبددو سددايد ا شددج حدددانا أبددو خالددد ا حمددر عددن حجدداق بددن أرطدداة عددن قتددادة عددن بددن

سير ن عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أكدل أو شدرب ناسديا فدال ط طدر ف نمدا
و رزو رزقه هللا

[  ] 722حدانا أبو سايد ا شج حدانا أبو أسامة عن عدوب عدن بدن سدير ن وخدالح عدن أبدي ر درة
عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مطلده أو نحدوه قدال وفدي ال داب عدن أبدي سدايد وأم إسدحاو الغنو دة قدال
أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم و دده طقددول

ساياو الطوري والشافاي وأحمد ومسحاو وقدال مالد بدن أندل إذا أكدل فدي رمضداو ناسديا فاليده القضداء
والقول ا ول أصح
باب ما جاء في اإلفطار متامدا

[  ] 723حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد وعبد الرحمن بن مهدي قاال حددانا سداياو عدن
حبيدب بددن أبددي اابددج حدددانا أبددو المطددوح عددن أبيده عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسددلم مددن أفطددر بومددا مددن رمضدداو مددن ليددر رخصددة وال مددر
ص ددامه ق ددال أب ددو عيس ددى ح دددب

لددم طقددا عندده صددوم الددد ر لدده ومو

أب ددي ر د درة ال نارف دده إال م ددن ددذا الوج دده وس ددماج محم دددا طق ددول أب ددو

المطوح اسمه ب د بن المطوح وال أعرب له لير ذا الحدب
باب ما جاء في ارة ال طر في رمضاو
[  ] 724حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي وأبددو عمددار والمانددى واحددد والل ددظ ل ددظ أبددي عمددار قدداال

أخبرنا ساياو بن عيينة عدن ال دري عدن حميدد بدن عبدد الدرحمن عدن أبدي ر درة قدال أتداه رجدل فقدال طدا
رسول هللا لكج قال ومدا أ لكد قدال وقادج علدى ام أرتدي فدي رمضداو قدال دل تسدتطيع أو تاتدق رن دة

قال ال قال فهل تستطيع أو تصدوم شدهر ن متتداباين قدال ال قدال فهدل تسدتطيع أو تطادم سدتين مسدكينا

قال ال قال اجلل فجلل فداتى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بادرو فيده تمدر والادرو المكتدل الضدخم قدال

تصدو به فقال ما بين البتيها أحد أفقر منا قدال فضدح النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حتدى بددت انيابده
قددال فخددذه فاطامدده أ ل د قددال وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وعائشددة وعبددد هللا بددن عمددرو قددال أبددو عيسددى
حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحي ح والامددل علددى ددذا الحدددب

عنددد أ ددل الالددم فددي مددن أفطددر فددي

رمضاو متامددا مدن جمداع وأمدا مدن أفطدر متامددا مدن أكدل وشدرب فد و أ دل الالدم قدد اختل دوا فدي ذلد

فقددال باضددهم عليدده القضدداء والك ددارة وشددبهوا ا كددل والشددرب بالجمدداع و ددو قددول سدداياو الطددوري واب ددن
الم داره ومسدحاو وقدال باضددهم عليده القضداء وال دارة عليدده نده إنمدا ذ در عددن النبدي صدلى هللا عليدده
وسلم الك ارة في الجماع ولم تدذ ر عنده فدي ا كدل والشدرب وقدالوا ال طشد ه ا كدل والشدرب الجمداع و دو
قول الشافاي وأحمد وقال الشافاي وقول النبدي صدلى هللا عليده وسدلم للرجدل الدذي أفطدر فتصددو عليده

خذه فاطامه أ ل طحتمل ذا مااني طحتمل أو تكدوو الك دارة علدى مدن قددر عليهدا و دذا رجدل لدم طقددر

على الك ارة فلما أعطاه النبي صلى هللا عليه وسلم شي ا وملكده فقدال الرجدل مدا أحدد أفقدر إليده مندا فقدال

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم خددذه فاطامدده أ ل د

و الك ددارة إنمددا تكددوو باددد ال ضددل عددن قوتدده واختددار

الشافاي لمن او على مطل ذا الحال أو طاكله وتكوو الك ارة عليه دبنا فمتى ما مل بوما ما ر
باب ما جاء في السواه للصائم

[  ] 725حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو عدن عاصدم بدن عبيدد هللا

عن عبد هللا بن عامر بن ر يادة عدن أبيده قدال أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدا ال أحصدي بتسدوه
و دو صددائم قددال وفددي ال دداب عدن عائشددة قددال أبددو عيسددى حدددب

عدامر بددن ر ياددة حدددب

حسددن والامددل

على ذا عند أ ل الالدم ال بدروو بالسدواه للصدائم باسدا إال أو بادا أ دل الالدم ر دوا السدواه للصدائم

بالاود الرطب و ر دوا لده السدواه أخدر النهدار ولدم بدر الشدافاي بالسدواه باسدا أول النهدار وال اخدره و دره
أحمد ومسحاو السواه اخر النهار
باب ما جاء في الكحل للصائم
[  ] 726حددانا عبدد ا علددى بدن واصدل الكددوفي حددانا الحسدن بددن عطيدة حددانا أبددو عاتكدة عدن أنددل

بدن مالد قددال جدداء رجدل إلددى النبددي صددلى هللا عليده وسددلم فقددال اشددتكج عيندي أفاكتحددل وأنددا صددائم قددال

نام قال وفي ال اب عن أبي رافع قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

ليل إسدناده بدالقوي وال طصدح عدن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ددذا ال دداب شدديء وأبددو عاتكددة طضدداف واختلددف أ ددل الالددم فددي الكحددل
للصددائم فكر دده باضددهم و ددو قددول سدداياو وابددن الم دداره وأحمددد ومسددحاو ورخددص باددا أ ددل الالددم فددي
الكحل للصائم و و قول الشافاي
باب ما جاء في القبلة للصائم
[  ] 727حدانا ناد وقتي ة قاال حدانا أبو ا حدو

عدن ز داد بدن عالقدة عدن عمدرو بدن ميمدوو عدن

عائشددة أو النب ددي ص ددلى هللا علي دده وسددلم دداو طقب ددل ف ددي شددهر الص ددوم ق ددال وف ددي ال دداب ع ددن عم ددر ب ددن
الخطداب وح صدة وأبدي سدايد وأم سدلمة وابدن ع داح وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى حددب

عائشدة حدددب

حسدن صددحيح واختلددف أ دل الالددم مددن أصدحاب النبددي صددلى هللا عليده وسددلم وليددر م فدي القبلددة للصددائم
فرخص باا أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فدي القبلدة للشديد ولدم برخصدوا للشداب مخافدة أو ال

طسلم له صومه والم اشرة عندد م أشدد وقدد قدال بادا أ دل الالدم القبلدة تدنقص ا جدر وال ت طدر الصدائم
و أروا أو الصائم إذا مل ن سه أو طقبدل ومذا لدم طدامن علدى ن سده تدره القبلدة ليسدلم لده صدومه و دو قدول

ساياو الطوري والشافاي

باب ما جاء في م اشرة الصائم
[  ] 728حدانا بن أبي عمر حدانا و يع حدانا إسرائيل عن أبي إسحاو عدن أبدي ميسدرة عدن عائشدة
قالج او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب اشرني و و صائم و او أملككم إلر ه
[  ] 729حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن إب دراييم عددن علقمددة وا سددود عددن عائشددة
قالج او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقبل و اشر و دو صدائم و داو أملككدم إلر ده قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل ومانى إلر ه لن سه

باب ما جاء ال صيام لمن لم طا م من الليل

[  ] 730حدانا إسحاو بن منصور أخبرنا بن أبي مر م أخبرندا طحيدى بدن أبدوب عدن عبدد هللا بدن أبدي
بكدر عدن بدن شدهاب عدن سدالم بدن عبدد هللا عدن أبيده عدن ح صدة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قددال
من لم طجمدع الصديام قبدل ال جدر فدال صديام لده قدال أبدو عيسدى حددب

ح صدة حددب

ال نارفده مرفوعدا

إال من ذا الوجه وقد روي عن نافع عن بن عمر قوله و و أصح و كذا أطضا روي دذا الحددب

عدن

ال ري موقوفا وال نالم أحدا رفاه إال طحيى بن أبوب ومنما مانى دذا عندد أ دل الالدم ال صديام لمدن لدم
طجمدع الصدديام قبدل طلددوع ال جدر فددي رمضداو أو فددي قضدداء رمضداو أو فددي صديام نددذر إذا لدم بنددوه مددن
الليل لم طج ه وأما صيام التطوع فم اي له أو بنو ه بادما أص ح و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع
[  ] 731حدانا قتي ة حدانا أبدو ا حدو

عدن سدماه بدن حدرب عدن بدن أم دانة عدن أم دانة قالدج

كنج قاعدة عند النبي صلى هللا عليه وسدلم فداتي بشدراب فشدرب منده ادم نداولني فشدر ج منده فقلدج إندي
أذنبج فاستغ ر لي فقال ومدا ذاه قالدج ندج صدائمة فدافطرت فقدال أمدن قضداء ندج تقضدينه قالدج ال
قال فال طضره قال وفي ال اب عن أبي سايد وعائشة
[  ] 732حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود حدانا شع ة قال نج أسدمع سدماه بدن حدرب طقدول
أحددد ابنددي أم ددانة حددداني فلقيددج أنددا أفضددلهما و دداو اسددمه جادددة و انددج أم ددانة جدتدده فحددداني عددن

جدتده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دخدل عليهددا فدددعا بشدراب فشددرب ادم ناولهددا فشددر ج فقالددج طددا
رسدول هللا أمدا أندي نددج صدائمة فقدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الصددائم المتطدوع أمدين ن سدده إو
شاء صام ومو شاء أفطر قال شع ة فقلج له أأنج سماج ذا مدن أم دانة قدال ال أخبرندي أبدو صدالح

وأ لنا عن أم انة وروب حماد بن سلمة ذا الحدب

عدن سدماه بدن حدرب فقدال عدن داروو بدن بندج

أم ددانة عددن أم ددانة ورواطددة شددع ة أحسددن كددذا حدددانا محمددود بددن لدديالو عددن أبددي داود فقددال أمددين

ن سدده وحدددانا ليددر محمددود عددن أبددي داود فقددال أميددر ن سدده أو امددين ن سدده علددى الش د و كددذا روي مددن
ليدر وجهدده عددن شددع ة أمددين أو أميدر ن سدده علددى الشد قددال وحددب

أم ددانة فددي إسددناده مقددال والامددل

عليده عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو الصددائم المتطددوع إذا

أفطر فال قضاء عليه إال أو طحب أو طقضيه و و قول ساياو الطوري وأحمد ومسحاو والشافاي

باب صيام المتطوع بغير تبييج
[  ] 733حدانا ناد حددانا و يدع عدن طلحدة بدن طحيدى عدن عمتده عائشدة بندج طلحدة عدن عائشدة أم
المددؤمنين قالددج دخددل علددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بومددا فقددال ددل عنددد م شدديء قالددج قلددج ال
قال ف ني صائم

[  ] 734حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا بشددر بددن السددري عددن سدداياو عددن طلحددة بددن طحيددى ع ددن

عائشة بنج طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالج داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طداتيني فيقدول أعندده
لداء فاقول ال فيقول إني صائم قالج فاتداني بومدا فقلدج طدا رسدول هللا إنده قدد أ ددبج لندا دطدة قدال ومدا
ي قالج قلج حيل قال أما إني قد أص حج صائما قالج ام أكل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في إطجاب القضاء عليه
[  ] 735حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا طيددر بدن شددام حدددانا جا در بددن برقداو عددن ال دري عددن عددروة

عددن عائشددة قالددج نددا أنددا وح صددة صددائمتين فاددر

لنددا طاددام اشددتهيناه فاكلنددا مندده فجدداء رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم فبدددرتني إليدده ح صددة و انددج ابن ددة أبيهددا فقالددج طددا رسددول هللا إنددا نددا ص ددائمتين
فار

لنا طاام اشتهيناه فاكلنا منه قال اقضيا بوما اخر مكانده قدال أبدو عيسدى وروب صدالح بدن أبدي

ا خضر ومحمد بن أبي ح صة ذا الحدب

عدن ال دري عدن عدروة عدن عائشدة مطدل دذا ورواه مالد

بددن أنددل ومامددر وعبيددد هللا بددن عمددر وز دداد بددن سدداد وليددر واحددد مددن الح ددام عددن ال ددري عددن عائشددة
مرسددال ولددم بددذ روا فيدده عددن عددروة و ددذا أصددح ندده روي عددن بددن جددر ج قددال سددالج ال ددري قلددج لدده

أحددا عدروة عدن عائشدة قدال لدم أسدمع مدن عددروة فدي دذا شدي ا ولكندي سدماج فدي خالفدة سدليماو بددن
عبد المل من ناح عن باا من سال عائشة عن ذا الحدب
ال غدادي حدانا روي بن ع ادة عن بن جر ج فذ ر الحدب

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م إلدى دذا الحدددب

أنل

حدانا بذل علي بدن عيسدى بدن ب دد

وقد ذ ب قدوم مدن أ دل الالدم مدن أصدحاب

فد أروا عليده القضداء إذا أفطدر و دو قدول مالد بددن

باب ما جاء في وصال شع او برمضاو
[  ] 736حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي عدن سداياو عدن منصدور عدن سدالم بدن
أبددي الجاددد عددن أبددي سددلمة عددن أم سددلمة قالددج مددا أربددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طصددوم شددهر ن
متتاباين إال شع او ورمضاو وفي ال اب عن عائشة قال أبو عيسى حدب

روي ذا الحدب

أم سلمة حددب

حسدن وقدد

أطضا عن أبي سلمة عن عائشدة انهدا قالدج مدا أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي

شهر أكطر صياما منه في شع او او طصومه إال قليال بل او طصومه له
[  ] 737حدانا ناد حدانا عبدة عن محمد بدن عمدرو حددانا أبدو سدلمة عدن عائشدة عدن النبدي صدلى

هللا عليه وسلم بذل وروي عن بن الم اره أنه قال في ذا الحدب

قال دو جدائ فدي دالم الادرب إذا

صددام أكطددر الشددهر أو طقددال صددام الشددهر لدده و قددال قددام فددالو ليلدده أجمددع ولالدده تاشددى واشددتغل بد اا

امره او بن الم اره قد رأب ال الحدبطين مت قدين طقدول إنمدا دذا الحددب

أنده داو طصدوم أكطدر الشدهر

قددال أبددو عيسددى وقددد روب سددالم أبددو النضددر وليددر واحددد عددن أبددي سددلمة عددن عائشددة رواطددة محمددد بددن

عمرو
باب ما جاء في رايية الصوم في النصف الطاني من شع او لحال رمضاو
[  ] 738حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن الاددالء بددن عبددد الددرحمن عددن أبيدده عددن أبددي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بقي نصدف مدن شدع او فدال تصدوموا قدال أبدو عيسدى

حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح ال نارفه إال من ذا الوجه على ذا الل دظ وماندى دذا الحددب

عندد باددا أ ددل الالدم أو طكددوو الرجددل م طد ار فد ذا بقدي مددن شدع او شدديء أخددذ فدي الصددوم لحددال شددهر

رمضاو وقد روي عن أبي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدا طشد ه قدولهم حيد

قدال رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم ال تقدموا شهر رمضاو بصيام إال أو بوافق ذل صوما داو طصدومه أحدد م وقدد
دل ذا الحدب

إنما الكرايية على من بتامد الصيام لحال رمضاو

باب ما جاء في ليلة النصف من شع او

[  ] 739حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا الحجدداق بددن أرطدداة عددن طحيددى بددن أبددي

كطير عن عروة عن عائشدة قالدج فقددت رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ليلدة فخرجدج فد ذا دو بدال يع
فقال أكنج تخافين أو طحيف هللا عليد ورسدوله قلدج طدا رسدول هللا إندي رنندج أند أتيدج بادا نسدائ
فقال إو هللا ع وجل بن ل ليلة النصف من شع او إلى السماء الدنيا فيغ ر كطر مدن عددد شدار لدنم
كلب وفي ال اب عن أبي بكر الصدبق قدال أبدو عيسدى حددب

حدددب

الحجدداق وسددماج محمدددا طضدداف ددذا الحدددب

عائشدة ال نارفده إال مدن دذا الوجده مدن

وقددال طحيددى بددن أبددي طيددر لددم طسددمع مددن عددروة

والحجاق بن أرطاة لم طسمع من طحيى بن أبي طير
باب ما جاء في صوم المحرم
[  ] 740حددانا قتي ددة حددانا أبددو عوانددة عدن أبددي بشددر عدن حميددد بدن عبددد الددرحمن الحميدري عددن أبددي

ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم أفضدل الصديام بادد شدهر رمضداو شدهر هللا المحدرم قدال

أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن

[  ] 741حدانا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عدن عبدد الدرحمن بدن إسدحاو عدن النامداو

بددن سدداد عددن علددي قددال سدداله رجددل فقددال أي شددهر تددامرني أو أصددوم باددد شددهر رمضدداو قددال لدده مددا
سدماج أحددا طسدال عدن دذا إال رجدال سدماته طسددال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وأندا قاعدد فقدال طددا
رسول هللا أي شهر تامرني أو أصوم باد شهر رمضداو قدال إو ندج صدائما بادد شدهر رمضداو فصدم
المحددرم ف ندده شددهر هللا فيدده بددوم تدداب فيدده علددى قددوم و تددوب فيدده علددى قددوم اخددر ن قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في صوم بوم الجماة
[  ] 742حددانا القاسددم بدن دبنددار حدددانا عبيدد هللا بددن موسدى وطلددق بددن لندام عددن شدي او عددن عاصددم
عددن زر عددن عبددد هللا قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طصددوم مددن ل درة ددل شددهر االاددة أطددام

وقلما او ط طر بوم الجماة قال وفي ال اب عدن بدن عمدر وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى حددب
حدددب

عبدد هللا

حسددن لر ددب وق ددد اسددتحب قددوم مددن أ ددل الالددم صدديام بددوم الجما ددة ومنمددا طك دره أو طصددوم ب ددوم

الجماة ال طصوم قبله وال باده قال وروب شع ة عن عاصم ذا الحدب

ولم برفاه

باب ما جاء في رايية صوم بوم الجماة وحده
[  ] 743حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال طصددوم أحددد م بددوم الجماددة إال أو طصددوم قبلدده أو طصددوم باددده قددال وفددي
ال اب عدن علدي وجدابر وجندادة ا زدي وجو ر دة وأندل وعبدد هللا بدن عمدرو قدال أبدو عيسدى حددب
ر ددرة حدددب

أبدي

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم طكر ددوو للرجددل أو طخددتص بددوم الجماددة

بصيام ال طصوم قبله وال باده و ه طقول أحمد ومسحاو
باب ما جاء في صوم بوم السبج

[  ] 744حدانا حميد بن مسادة حدانا ساياو بن حبيدب عدن ادور بدن ب دد عدن خالدد بدن مادداو عدن
عبددد هللا ب دن بسددر عددن أختدده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال تصددوموا بددوم السددبج إال فيمددا
افتددر
حدب

هللا علدديكم ف د و لددم طجددد أحددد م إال لحدداء عن ددة أو عددود شددجرة فليمضددغه قددال أبددو عيسددى ددذا

حسن ومانى ار ته في ذا أو طخص الرجل بوم السبج بصيام و اليهود تا م بوم السبج

باب ما جاء في صوم بوم اإلانين والخميل
[  ] 745حدددانا أبددو ح ددص عمددرو بددن علددي ال ددالح حدددانا عبددد هللا بددن داود عددن اددور بددن ب ددد عددن

خالدد بددن ماددداو عددن ر ياددة الجرشددي عددن عائشددة قالددج دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بتحددرب صددوم

اإلاندين والخمدديل قددال وفددي ال دداب عدن ح صددة وأبددي قتددادة وأبدي ر درة وأسدامة بددن ز ددد قددال أبددو عيسددى
حدب

عائشة حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 746حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أحمد ومااو ة بن شدام قداال حددانا سداياو عدن منصدور

عددن خيطمددة عددن عائشددة قالددج دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طصددوم مددن الشددهر السددبج وا حددد
واإلاندين ومدن الشدهر ارخدر الطالادداء وا ر اداء والخمديل قدال أبدو عيسددى دذا حددب

حسدن وروب عبددد

الرحمن بن مهدي ذا الحدب

عن ساياو ولم برفاه

[  ] 747حددانا محمددد بددن طحيددى حددانا أبددو عاصددم عددن محمدد بددن رفاعددة عددن سدهيل بددن أبددي صددالح
عن أبيه عن أبي ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال تادر
فاحددب أو طاددر

لر ب

عملددي وأنددا صددائم قددال أبددو عيسددى حدددب

ا عمدال بدوم اإلاندين والخمديل

أبددي ر درة فددي ددذا ال دداب حدددب

حسددن

باب ما جاء في صوم بوم ا ر ااء والخميل
[  ] 748حدانا الحسين بن محمدد الجر دري ومحمدد بدن مدو ده قداال حددانا عبيدد هللا بدن موسدى أخبرندا
دداروو بددن سددلماو عددن عبيددد هللا بددن مسددلم القرشددي عددن أبيدده قددال سددالج أو س د ل رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم عن صيام الد ر فقدال إو

لد عليد حقدا صدم رمضداو والدذي بليده و دل أر اداء وخمديل

ف ذا أنج قد صمج الد ر وأفطرت وفي ال اب عن عائشة قال أبو عيسدى حددب

لر ب وروب باضهم عن اروو بن سلماو عن مسلم بن عبيد هللا عن أبيه

مسدلم القرشدي حددب

باب ما جاء في فضل صوم عرفة
[  ] 749حدانا قتي ة وأحمد بن عبدة الضبي قاال حدانا حماد بن ز د عن ليالو بدن جر در عدن عبدد

هللا بن مابدد ال مداني عدن أبدي قتدادة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال صديام بدوم عرفدة إندي احتسدب
علددى هللا أو طك ددر السددنة التددي قبلدده والسددنة التددي باددده قددال وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد قددال أبددو عيسددى
حدب

أبي قتادة حدب

حسن وقد استحب أ ل الالم صيام بوم عرفة إال بارفة

باب رايية صوم بوم عرفة بارفة
[  ] 750حدانا أحمد بن منيع حددانا إسدماعيل بدن عليدة حددانا أبدوب عدن عكرمدة عدن بدن ع داح أو

النبي صلى هللا عليه وسلم أفطر بارفة وأرسلج أليه أم ال ضل بلدبن فشدرب وفدي ال داب عدن أبدي ر درة
وابن عمر وأم ال ضل قال أبدو عيسدى حددب

بدن ع داح حددب

حسدن صدحيح وقدد روي عدن بدن عمدر

قال حججج مع النبي صلى هللا عليه وسلم فلم طصدمه طاندي بدوم عرفدة ومدع أبدي بكدر فلدم طصدمه ومدع

عمر فلم طصمه ومع عطماو فلم طصمه والامل على ذا عند أكطر أ ل الالدم طسدتحبوو اإلفطدار بارفدة

ليتقوب به الرجل على الدعاء وقد صام باا أ ل الالم بوم عرفة بارفة

[  ] 751حدانا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قاال حدانا ساياو بن عيينة ومسماعيل بدن إبدراييم عدن

بن أبدي نجديح عدن أبيده قدال سد ل بدن عمدر عدن صدوم بدوم عرفدة بارفدة فقدال حججدج مدع النبدي صدلى
هللا عليه وسلم فلم طصمه ومدع أبدي بكدر فلدم طصدمه ومدع عمدر فلدم طصدمه ومدع عطمداو فلدم طصدمه وأندا
ال أصومه وال امر بده وال أنهدى عنده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد روي دذا الحددب

أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن بن عمر وأبو نجيح اسمه طسار
باب ما جاء في الح

عدن بدن

على صوم بوم عاشوراء

[  ] 752حدانا قتي ة وأحمد بن عبدة الضبي قاال حدانا حماد بن ز د عن ليالو بدن جر در عدن عبدد
هللا بن مابد عن أبدي قتدادة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال صديام بدوم عاشدوراء إندي احتسدب علدى
هللا أو طك ددر السددنة التددي قبلدده وفددي ال دداب عددن علددي ومحمددد بددن صددي ي وسددلمة بددن ا كددوع و نددد بددن
أسماء وابن الع اح والر يدع بندج مادوذ بدن ع دراء وعبدد الدرحمن بدن سدلمة الخ اعدي عدن عمده وعبدد هللا

بددن ال يددر وذ ددروا عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أندده ح د

علددى صدديام بددوم عاشددوراء قددال أبددو

عيسى ال نالم في شيء من الرواطات أنه قال صديام بدوم عاشدوراء دارة سدنة إال فدي حددب

و حدب

أبي قتادة طقول أحمد ومسحاو

أبدي قتدادة

باب ما جاء في الرخصة في تره صوم بوم عاشوراء
[  ] 753حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهم د داني حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده
عن عائشة قالج او عاشوراء بوما تصومه قر ل في الجا لية و داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
طصومه فلما قدم المدبنة صدامه وأمدر النداح بصديامه فلمدا افتدر

رمضداو داو رمضداو دو ال ر ضدة

وتره عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تر ه وفي ال داب عدن بدن مسداود ونديل بدن سداد وجدابر بدن
سددمرة وابددن عمددر ومااو ددة قددال أبددو عيسددى والامددل عنددد أ ددل الالددم علددى حدددب

عائشددة و ددو حدددب

صحيح ال بروو صيام بوم عاشوراء واج ا إال من رلب في صيامه لما ذ ر فيه من ال ضل
باب ما جاء في عاشوراء أي بوم و
[  ] 754حدد انا ندداد وأبددو ر ددب قدداال حددانا و يددع عددن حاجددب بددن عمدر عددن الحكددم بددن ا عددرق قددال

انتهيج إلى بن ع اح و و متوسد رداءه في زم م فقلج أخبرني عن بوم عاشدوراء أي بدوم دو أصدومه
قددال إذا أربددج ددالل المحددرم فاعدددد اددم أص د ح مددن التاسددع صددائما قددال فقلددج أ كددذا دداو طصددومه محمددد
صلى هللا عليه وسلم قال نام
[  ] 755حددانا قتي ددة حدددانا عبددد الدوارث عددن بددونل عددن الحسددن عددن بددن ع دداح قددال أمددر رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم بصددوم عاشددوراء بددوم الااشددر قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن ع دداح حسددن صددحيح

واختلف أ ل الالم في بوم عاشوراء فقال باضدهم بدوم التاسدع وقدال باضدهم بدوم الااشدر وروي عدن بدن
ع اح أنه قال صوموا التاسع والااشر وخال وا اليهود و هذا الحدب

طقول الشافاي وأحمد ومسحاو

باب ما جاء في صيام الاشر
[  ] 756حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن إبدراييم عددن ا سددود عددن عائشددة قالددج مددا

أربددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددائما فددي الاشددر قددط قددال أبددو عيسددى كددذا روب ليددر واحددد عددن
ا عمل عن إبراييم عن ا سود عن عائشة وروب الطوري وليره ذا الحدب
أو النبي صلى هللا عليه وسلم لدم بدر صدائما فدي الاشدر وروب أبدو ا حدو

عن منصور عن إبدراييم

عدن منصدور عدن إبدراييم

عددن عائشددة ولددم بددذ ر فيدده عددن ا سددود وقددد اختل دوا علددى منصددور فددي ددذا الحدددب

ورواطددة ا عمددل

أصددح وأوصددل إسددنادا قددال وسددماج محمددد بددن أبدداو طقددول سددماج و ياددا طقددول ا عمددل اح ددظ إلسددناد

إبراييم من منصور
باب ما جاء في الامل في ا طام الاشر
[  ] 757حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عدن مسدلم دو ال طدين و دو بدن أبدي عمدراو عدن

سددايد بددن جبيددر عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا مددن أطددام الامددل الصددالح
فديهن أحدب إلدى هللا مددن دذه ا طدام الاشدر فقددالوا طدا رسدول هللا وال الجهداد فددي سدبيل هللا فقدال رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم وال الجهدداد فددي سددبيل هللا إال رجددل خددرق بن سدده ومالدده فلددم برجددع مددن ذل د بشدديء
وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وأبددي ر درة وعبددد هللا بددن عمددرو وجددابر قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

بددن ع دداح

حسن صحيح لر ب

[  ] 758حدانا أبو بكر بن نافع ال صري حدانا مساود بن واصل عن نهاح بدن قهدم عدن قتدادة عدن
سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددا مددن أطددام أحددب إلددى هللا أو
بتابددد لدده فيهددا مددن عشددر ذي الحجددة طادددل صدديام ددل بددوم منهددا بصدديام سددنة ونيددام ددل ليلددة منهددا ب يددام
ليلدة القدددر قددال أبددو عيسدى ددذا حدددب
قال وسالج محمدا عن ذا الحدب

لر ددب ال نارفده إال مددن حدددب

مسدداود بدن واصددل عددن النهدداح

فلم طارفه مدن ليدر دذا الوجده مطدل دذا وقدال وقدد روي عدن قتدادة

عن سايد بن المسيب عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسدال شديء مدن دذا وقدد تكلدم طحيدى بدن سدايد

في نهاح بن قهم من قبل ح ه
باب ما جاء في صيام ستة أطام من شوال
[  ] 759حدانا أحمد بدن منيدع حددانا أبدو مااو دة حددانا سداد بدن سدايد عدن عمدر بدن اابدج عدن أبدي
أبوب قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم من صام رمضاو ام أت اه ستا من شوال فدذل صديام الدد ر
وفي ال داب عدن جدابر وأبدي ر درة واو داو قدال أبدو عيسدى حددب

اسدتحب قدوم صديام سدتة أطدام مدن شدوال بهدذا الحددب

أبدي أبدوب حددب

حسدن صدحيح وقدد

قدال بدن الم داره دو حسدن دو مطدل صديام االادة

أطام من ل شهر قال بن الم داره و دروب فدي بادا الحددب

و لحدق دذا الصديام برمضداو واختدار بدن

الم داره أو تكددوو سددتة أطددام فددي أول الشددهر وقددد روي عددن بدن الم دداره اندده قددال إو صددام سددتة أطددام مددن

شوال مت رقا فهو جائ قال وقد روب عبد الا

بن محمد عدن صد واو بدن سدليم وسداد بدن سدايد عدن

عمدر بددن اابددج عددن أبدي أبددوب عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم ددذا وروب شدع ة عددن ورقدداء بددن عمددر
عن ساد بدن سدايد دذا الحددب
أ ل الحدب

وسداد بدن سدايد دو أخدو طحيدى بدن سدايد ا نصداري وقدد تكلدم بادا

في سداد بدن سدايد مدن قبدل ح ده حددانا نداد قدال أخبرندا الحسدين بدن علدي الجا دي عدن

إسرائيل أبي موسى عن الحسن ال صري قال او إذا ذ ر عندده صديام سدتة أطدام مدن شدوال فيقدول وهللا

لقد رضي هللا بصيام ذا الشهر عن السنة لها
باب ما جاء في صوم االاة أطام من ل شهر
[  ] 760حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن سماه بدن حدرب عدن أبدي الر يدع عدن أبدي ر درة قدال عهدد

إلددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم االاددة أو ال أنددام إال علددى وتددر وصددوم االاددة أطددام مددن ددل شددهر وأو
أصلي الضحى
[  ] 761حددانا محمدود بددن لديالو حددانا أبددو داود قدال أن اندا شددع ة عدن ا عمدل قددال سدماج طحيددى
بن بسام طحدث عن موسى بن طلحة قال سدماج أبدا ذر طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدا
أبا ذر إذا صدمج مدن الشدهر االادة أطدام فصدم ادالث عشدرة وأر دع عشدرة وخمدل عشدرة وفدي ال داب عدن

أبددي قتددادة وعبددد هللا بددن عمددرو وق درة بددن إطدداح الم نددي وعبددد هللا بددن مسدداود وأبددي عقددرب وابددن ع دداح
وعائشددة وقتددادة بددن ملحدداو وعطمدداو بددن أبددي الااصددي وجر ددر قددال أبددو عيسددى حدددب

حسن وقد روي في باا الحدب

أبددي ذر حدددب

أو من صام االاة أطام من ل شهر او من صام الد ر

[  ] 762حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن عاصم ا حول عن أبدي عطمداو النهددي عدن أبدي ذر قدال
قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن صددام مددن ددل شددهر االاددة أطددام فددذل صدديام الددد ر فددان ل هللا
عد وجددل تصدددبق ذل د فددي تابدده ل مددن جدداء بالحسددنة فلدده عشددر أمطالهددا و اليددوم باش درة أطددام قددال أبددو

عيسدى دذا حدددب

حسدن صددحيح وقدد روب شددع ة دذا الحددب

عددن أبدي شددمر التيداي عددن أبدي عطمدداو

عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 763حددانا محمددود بددن لدديالو حددانا أبددو داود أخبرنددا شددع ة عددن ب دد الرشد قددال سددماج مادداذة
قالج قلج لاائشة أكاو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طصدوم االادة أطدام مدن دل شدهر قالدج نادم قلدج
مددن أطدده دداو طصددوم قالددج دداو ال ب ددالي مددن أطدده صددام قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
و د الرش

حسددن صددحيح قددال

و ب د الض اي و و ب د بن القاسم و و القسام والرش القسام بلغة أ ل ال صرة

باب ما جاء في فضل الصوم

[  ] 764حددانا عمدراو بدن موسدى القد از حددانا عبدد الدوارث بدن سدايد حددانا علدي بدن ز دد عدن سدايد
بددن المسدديب عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو ر كددم طقددول ددل حسددنة باشدرة

أمطالهددا إلددى س د امائة ضدداف والصددوم لددي وأنددا أج د ي بدده الصددوم جنددة مددن النددار ولخلددوب فددم الصددائم

أطيب عند هللا مدن ر دح المسد ومو جهدل علدى أحدد م جا دل و دو صدائم فليقدل إندي صدائم وفدي ال داب
عن مااذ بدن جبدل وسدهل بدن سداد و ادب بدن عجدرة وسدالمة بدن نيصدر و شدير بدن الخصاصدية واسدم

بشير زحم بن مابد والخصاصية ي أمده قدال أبدو عيسدى وحددب

أبدي ر درة حددب

حسدن لر دب مدن

ذا الوجه
[  ] 765حدانا محمد بن بشار حدانا أبو عامر الاقدي عن شام بن ساد عن أبدي حدازم عدن سدهل

بن ساد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إو في الجنة ل ابا بدعى الر داو بددعى لده الصدائموو فمدن
كاو من الصائمين دخله ومن دخله لم ط ما أبدا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 766حدانا قتي ة حدانا عبدد الا د بدن محمدد عدن سدهيل عدن بدن أبدي صدالح عدن أبيده عدن أبدي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للصائم فرحتداو فرحدة حدين ط طدر وفرحدة حدين بلقدى ر ده

قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في صوم الد ر
[  ] 767حدانا قتي ة وأحمد بن عبدة قاال حدانا حماد بن ز د عدن لديالو بدن جر در عدن عبدد هللا بدن
مابدد عددن أبددي قتددادة قدال قيددل طددا رسددول هللا يدف بمددن صددام الددد ر قدال ال صددام وال أفطددر أو لددم طصددم
ولم ط طر وفي ال اب عن عبد هللا بن عمرو وعبد هللا بدن الشدخير وعمدراو بدن حصدين موسدى قدال أبدو

عيسددى حدددب

أبددي قتددادة حدددب

حسددن وقددد دره قددوم مددن أ ددل الالددم صدديام الددد ر وأجددازه قددوم اخددروو

وقددالوا إنمددا طكددوو صدديام الددد ر إذا لددم ط طددر بددوم ال طددر و ددوم ا ضددحى وأطددام التشددر ق فمددن أفطددر ددذه
ا طام فقد خرق من حد الكرايية وال طكوو قد صدام الدد ر لده كدذا روي عدن مالد بدن أندل و دو قدول

الشافاي وقال أحمد ومسحاو نحوا من ذا وقاال ال طجب أو ط طر أطامدا ليدر دذه الخمسدة ا طدام التدي

نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها بوم ال طر و وم ا ضحى وأطام التشر ق

باب ما جاء في سرد الصوم
[  ] 768حددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز دد عددن أبددوب عددن عبددد هللا بدن شددقيق قددال سددالج عائشددة عددن
صديام النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قالددج دداو طصددوم حتددى نقددول قددد صددام و طددر حتددى نقددول قددد أفطددر
قالددج ومددا صددام رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم شدده ار ددامال إال رمضدداو وفددي ال دداب عددن أنددل وابددن

ع اح قال أبو عيسى حدب

عائشة حدب

صحيح

[  ] 769حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن جا ر عن حميد عن أندل بدن مالد انده سد ل عدن

صددوم النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال دداو طصددوم مددن الشددهر حتددى نددرب أندده ال بر ددد أو ط طددر مندده

و طددر حتددى نددرب أندده ال بر ددد أو طصددوم مندده شددي ا و نددج ال تشدداء أو ت دراه مددن الليددل مصددليا إال رأبتدده
مصليا وال نائما إال رابته نائما قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 770حدانا ناد حدانا و يع عن مسار وساياو عدن حبيدب بدن أبدي اابدج عدن أبدي الع داح عدن
عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضدل الصدوم صدوم أخدي داود داو طصدوم
بوما و طر بوما وال ط ر إذا القى قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وأبدو الع داح دو الشداعر

المكددي ا عمددى واسددمه السددائب بددن فددروخ قددال باددا أ ددل الالددم أفضددل الصدديام أو تصددوم بومددا وت طددر
بوما و قال ذا و أشد الصيام
باب ما جاء في رايية الصوم بوم ال طر والنحر
[  ] 771حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشدوارب حددانا ب دد بدن زر دع حددانا مامدر عدن ال دري
عن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوب قال شهدت عمر بن الخطاب فدي بدوم النحدر بددأ بالصدالة
قبددل الخط ددة اددم قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بنهددى عددن صددوم ددذبن اليددومين أمددا بددوم
ال طر ف طر م من صومكم وعيد للمسلمين وأمدا بدوم ا ضدحى فكلدوا مدن لحدوم نسدككم قدال دذا حددب

حسن صحيح وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوب اسمه ساد و قال له مولى عبد الرحمن بدن أز در

أطضا وعبد الرحمن بن أز ر و بن عم عبد الرحمن بن عوب

[  ] 772حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن عمددرو بددن طحيددى عددن أبيدده عددن أبددي سددايد

الخدددري قددال نهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن صدديامين بددوم ا ضددحى و ددوم ال طددر قددال وفددي
ال داب عددن عمددر وعلددي وعائشدة وأبددي ر درة وع ددة بدن عددامر وأنددل قددال أبدو عيسددى حدددب
حدب

أبددي سددايد

حسن صحيح والامل عليه عندد أ دل الالدم قدال أبدو عيسدى وعمدرو بدن طحيدى دو بدن عمدارة بدن

أبي الحسن المازني المدني و و اقة روب له ساياو الطوري وشع ة ومال بن أنل
باب ما جاء في رايية الصوم في أطام التشر ق

[  ] 773حدانا ناد حدانا و يع عد ن موسدى بدن علدي عدن أبيده عدن ع دة بدن عدامر قدال قدال رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم بوم عرفة و وم النحر وأطام التشر ق عيدنا أ ل اإلسدالم و دي أطدام أكدل وشدرب
قال وفي ال اب عن علدي وسداد وأبدي ر درة وجدابر ونبيشدة و شدر بدن سدحيم وعبدد هللا بدن حذافدة وأندل

وحمد ة بدن عمدرو ا سدلمي و ادب بدن مالد وعائشدة وعمدرو بدن الااصدي وعبدد هللا بدن عمدرو قدال أبددو
عيسى وحدب

ع ة بن عامر حدب

حسن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم طكر دوو الصديام

أطام التشر ق إال أو قوما من أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م رخصدوا للمتمتدع إذا لدم طجدد
ددطا ولدم طصدم فددي الاشدر أو طصدوم أطددام التشدر ق و ده طقددول مالد بدن أنددل والشدافاي وأحمدد ومسددحاو

قددال أبددو عيسددى وأ ددل الا دراو طقولددوو موسددى بددن علددي بددن ر دداي وأ ددل مصددر طقولددوو موسددى بددن علددي
وقال سماج قتي ة طقول سماج اللي

اسم أبي

بن ساد طقول قال موسى بن علي ال أجادل أحدد فدي حدل صدغر

باب رايية الحجامة للصائم
[  ] 774حددانا محمدد بددن طحيدى ومحمدد بددن ارفدع النيسدابوري ومحمددود بدن لديالو و حيددى بدن موسددى
قددالوا حدددانا عبددد الددرزاو عددن مامددر عددن طحيددى بددن أبددي طيددر عددن إب دراييم بددن عبددد هللا بددن قددارم عددن
السائب بن ب د عن رافع بن خددطج عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أفطدر الحداجم والمحجدوم قدال
أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن علددي وسدداد وشددداد بددن أوح واو دداو وأسددامة بددن ز ددد وعائشددة وماقددل بددن

سناو و قال بدن طسدار وأبدي ر درة وابدن ع داح وأبدي موسدى و دالل وسداد قدال أبدو عيسدى وحددب

ارفدع

بن خدطج حدب

حسدن صدحيح وذ در عدن أحمدد بدن حنبدل أنده قدال أصدح شديء فدي دذا ال داب حددب

راف ع بن خدطج وذ ر عن علي بن عبد هللا أنه قال أصح شيء في دذا ال داب حددب
أوح و طحيددى بددن أبددي طيددر روب عددن أبددي قالبددة الحدددبطين جمياددا حدددب

او داو وشدداد بدن

او دداو وحدددب

شددداد بددن

أوح وقددد دره قددوم مددن أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م الحجامددة للصددائم

حتددى أو باددا أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم احددتجم بالليددل مددنهم أبددو موسددى ا شدداري وابددن

عمدر و هددذا طقدول بددن الم داره قددال أبددو عيسدى سددماج إسدحاو بددن منصددور طقدول قددال عبدد الددرحمن بددن
مهدي من احدتجم و دو صدائم فاليده القضداء قدال إسدحاو بدن منصدور و كدذا قدال أحمدد ومسدحاو حددانا

ال ع راني قال وقال الشافاي قد روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه احدتجم و دو صدائم وروي عدن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال أفطددر الحدداجم والمحجددوم وال أعلددم واحدددا مددن ددذبن الحدددبطين اابتددا

ولددو تددوقى رجددل الحجامددة و ددو صددائم دداو أحددب الددي ولددو احددتجم صددائم لددم أر ذلد أو ط ط دره قددال أبددو
عيسى كذا او قدول الشدافاي ب غدداد وامدا بمصدر فمدال إلدى الرخصدة ولدم بدر بالحجامدة للصدائم باسدا
واحتج باو النبي صلى هللا عليه وسلم احتجم في حجة الوداع و و محرم

باب ما جاء من الرخصة بذل
[  ] 775حدانا بشر بن الل ال صري حدانا عبد الوارث بن سايد حددانا أبدوب عدن عكرمدة عدن بدن
ع اح قال احتجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و و محرم صائم
[  ] 776حدانا أبو موسى حدانا محمد بن عبد هللا ا نصاري عن حبيدب بدن الشدهيد عدن ميمدوو بدن
مهراو عن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم احدتجم و دو صدائم دذا حددب

حسدن لر دب مدن

ذا الوجه
[  ] 777حددانا أحمددد بددن منيددع حددانا عبددد هللا بددن إدر ددل عدن ب ددد بددن أبددي ز داد عددن مقسددم عددن بددن
ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم احتجم فيمدا بدين مكدة والمدبندة و دو محدرم صدائم قدال أبدو عيسدى
وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد وجددابر وأنددل قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح وقددد

ذ ددب باددا أ دل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م إلددى ددذا الحدددب

بالحجامة للصائم باسا و و قول ساياو الطوري ومال بن أنل والشافاي

ولددم بددروا

باب ما جاء في رايية الوصال للصائم
[  ] 778حدانا نصر بدن علدي حددانا بشدر بدن الم ضدل وخالدد بدن الحدارث عدن سدايد عدن قتدادة عدن
أنددل قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تواصددلوا قددالوا ف ن د تواصددل طددا رسددول هللا قددال إنددي
لسددج احددد م إو ر ددي ططامنددي و سددقيني قددال وفددي ال دداب عددن علددي وأبددي ر درة وعائشددة وابددن عمددر

وجددابر وأبددي سددايد و شددير بددن الخصاصددية قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل حدددب

حسددن صددحيح والامددل

عل دى ددذا عنددد أ ددل الالددم ر دوا الوصددال فددي الصدديام وروي عددن عبددد هللا بددن ال يددر أندده دداو بواصددل

ا طام وال ط طر

باب ما جاء في الجنب بدر ه ال جر و و بر د الصوم
[  ] 779حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن بددن شددهاب عددن أبددي بكددر بددن عبددد الددرحمن بددن الحددارث بددن

شام قدال أخبرتندي عائشدة وأم سدلمة زوجدا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
كدداو بدر دده ال جددر و ددو جنددب مددن أ لدده اددم طغتسددل فيصددوم قددال أبددو عيسددى حدددب
حددب

عائشددة وأم سددلمة

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

وليدر م و ددو قددول سدداياو وا لشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددد قددال قددوم مددن التدداباين إذا أصد ح جن ددا طقضددي
ذل اليوم والقول ا ول أصح
باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة
[  ] 780حدددانا أز ددر بددن مددرواو ال صددري حدددانا محمددد بددن س دواء حدددانا سددايد بددن أبددي عرو ددة عددن
أبدوب بددن محمددد بددن سدير ن عددن أبددي ر درة عدن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم قددال إذا دعددي أحددد م إلددى
طاام فليجب ف و او صائما فليصل طاني الدعاء
[  ] 781حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن أبددي ال ندداد عددن ا عددرق عددن أبددي ر درة
عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إذا دعي أحد م و و صائم فليقل إندي صدائم قدال أبدو عيسدى و دال

الحدبطين في ذا ال اب عن أبي ر رة حسن صحيح
باب ما جاء في رايية صوم المرأة إال ب ذو زوجها
[  ] 782حددانا قتي دة ونصدر بددن علدي قداال حدددانا سداياو بدن عيينددة عدن أبدي ال ندداد عدن ا عدرق عددن

أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال تصددوم الم درأة وزوجهددا ش دا د بومددا مددن ليددر شددهر
رمضاو إال باذنه قال وفي ال داب عدن بدن ع داح وأبدي سدايد قدال أبدو عيسدى حددب

حسددن صددحيح وقددد روي ددذا الحدددب

ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

أبدي ر درة حددب

عددن أبددي ال ندداد عددن موسددى بددن أبددي عطمدداو عددن أبيدده عددن أبددي

باب ما جاء في تاخير قضاء رمضاو
[  ] 783حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن إسماعيل السددي عدن عبدد هللا البهدي عدن عائشدة قالدج مدا

كنج أقضي ما طكوو علي من رمضاو إال في شع او حتى توفي رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال
أبددو عيسددى ددذا حدددب

عائشة نحو ذا

حسددن صددحيح قددال وقددد روب طحيددى بددن سددايد ا نصدداري عددن أبددي سددلمة عددن

باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده
[  ] 784حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن حبيددب بددن ز ددد عددن ليلددى عددن موالتهددا عددن النبددي

صلى هللا عليده وسدلم قدال الصدائم إذا أكدل عندده الم داطير صدلج عليده المالئكدة قدال أبدو عيسدى وروب
شدع ة دذا الحدددب

عدن حبيدب بددن ز دد عدن ليلددى عدن جدتده أم عمددارة عدن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم

نحوه
[  ] 785حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود أخبرندا شدع ة عدن حبيدب بدن ز دد قدال سدماج مدوالة

لنا طقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنج اب ا نصار ة أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم دخدل
عليه ددا فق دددمج إلي دده طاام ددا فق ددال ل ددي فقال ددج أن ددي ص ددائمة فق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم او

الصدائم تصددلي عليدده المالئكددة إذا أكددل عنددده حتددى ط رلدوا ور مدا قددال حتددى طشد اوا قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 786حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن حبيب بدن ز دد عدن مدوالة لهدم
طقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنج اب عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه ولدم بدذ ر فيده حتدى

ط رلوا أو طش اوا قال أبو عيسى وأم عمارة ي جدة حبيب بن ز د ا نصاري
باب ما جاء في قضاء الحائا الصيام دوو الصالة

[  ] 787حدانا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر ع ن عبيدة عن إبراييم عدن ا سدود عدن عائشدة
قالج نا نحيا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ام نطهدر فيامرندا بقضداء الصديام وال طامرندا
بقضداء الصدالة قدال أبددو عيسدى دذا حدددب

حسدن وقدد روي عددن ماداذ عدن عائشددة أطضدا والامدل علددى

ددذا عنددد أ ددل الالددم ال نالددم بي ددنهم اختالفددا أو الحددائا تقض ددي الصدديام وال تقضددي الص ددالة قددال أب ددو
عيسى وعبيدة و بن ماتب الضبي الكوفي طكنى أبا عبد الكر م
باب ما جاء في رايية م الغة االستنشاو للصائم
[  ] 788حدانا عبد الو اب بن عبد الحكم ال غدادي الوراو وأبو عمار الحسين بن حر د

قداال حددانا

طحيى بن سليم حدان ي إسماعيل بن طير قال سماج عاصدم بدن ل ديط بدن صدبرة عدن أبيده قدال قلدج طدا
رسددول هللا أخبرنددي عددن الوضددوء قددال أس د الوضددوء وخلددل بددين ا صددابع و ددال فددي االستنشدداو إال أو
تكددوو صددائما قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
ذل ط طره وفي ال اب ما طقوب قولهم

حسددن صددحيح وقددد دره أ ددل الالددم السدداوط للصددائم و أروا أو

باب ما جاء فيمن ن ل بقوم فال طصوم إال باذنهم
[  ] 789حدانا بشر بن مااذ الاقدي ال صري حدانا أبوب بن واقدد الكدوفي عدن شدام بدن عدروة عدن
أبيه عدن عائشدة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن ند ل علدى قدوم فدال طصدومن تطوعدا إال

بد ذنهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

منكددر ال ناددرب أحدددا مددن الطقددات روب ددذا الحدددب

عددن شددام بددن

عددروة وقددد روب موسددى بددن داود عددن أبددي بكددر المدددني عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة عددن
النبي صلى هللا عليه وسلم نحوا من ذا قال أبو عيسى و ذا حددب

عند أ ل الحدب

ضدعيف أطضدا وأبدو بكدر ضدعيف

وأبو بكر المدني الذي روب عن جابر بن عبد هللا اسمه ال ضل بن م شدر و دو أوادق

من ذا وأقدم
باب ما جاء في االعتكاب
[  ] 790حدانا محمود بن ليالو حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عن ال ري عن سدايد بدن المسديب
عددن أبددي ر درة وعددروة عددن عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طاتكددف الاشددر ا واخددر مددن
رمضاو حتى ن ضه هللا قال وفي ال اب عن أبي بن اب وأبي ليلى وأبي سدايد وأندل وابدن عمدر قدال

أبو عيسى حدب

أبي ر رة وعائشة حدب

حسن صحيح

[  ] 791حدانا ناد حدانا أبدو مااو دة عدن طحيدى بدن سدايد عدن عمدرة عدن عائشدة قالدج داو رسدول

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أو طاتكف صلى ال جر ام دخل في ماتك ه قال أبدو عيسدى وقدد روي
دذا الحدددب

عددن طحيددى بددن سدايد عددن عمدرة عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم مرسددال رواه مالد وليددر

واحد عن طحيى بن سايد عدن عمدرة مرسدال ورواه ا و ازعدي وسداياو الطدوري وليدر واحدد عدن طحيدى بدن
سايد عن عمرة عن عائشة والامل علدى دذا الحددب

عندد بادا أ دل الالدم طقولدوو إذا أراد الرجدل أو

طاتكف صلى ال جر ام دخل في ماتك ه و و قدول أحمدد ومسدحاو بدن إبدراييم وقدال باضدهم إذا أراد أو
طاتكف فلتغب له الشمل من الليلة التي بر د أو طاتكدف فيهدا مدن الغدد وقدد قادد فدي ماتك ده و دو قدول

ساياو الطوري ومال بن أنل
باب ما جاء في ليلة القدر

[  ] 792حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده

عدن عائشدة قالدج داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طجداور فدي الاشدر ا واخدر مدن رمضداو و قددول
تحدروا ليلدة القددر فدي الاشدر ا واخددر مدن رمضداو وفدي ال داب عدن عمددر وأبدي وجدابر بدن سدمرة وجددابر

بددن عبددد هللا وابددن عمددر وال لتدداو بددن عاصددم وأنددل وأبددي سددايد وعبددد هللا بددن أندديل وال يددري وأبددي بك درة
وابددن ع دداح و ددالل وع ددادة بددن الصددامج قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة حدددب

حسددن صددحيح وقولهددا

طجدداور طانددي طاتكددف وأكطددر الرواطددات عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال التمسددو ا فددي الاشددر
ا واخددر فددي ددل وتددر وروي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ليلددة القدددر إنهددا ليلددة إحدددب وعشددر ن

وليلدة ادالث وعشدر ن وخمدل وعشدر ن وسد ع وعشدر ن وتسددع وعشدر ن واخدر ليلدة فدي رمضداو قدال أبددو

عيسى قال الشافاي او ذا عندي وهللا أعلم أو النبي صلى هللا عليه وسلم او طجيدب علدى نحدو مدا
طسددال عندده طقددال لدده نلتمسددها فددي ليلددة ددذا فيقددول التمسددو ا فددي ليلددة ددذا قددال الشددافاي وأقددوب الرواطددات
عندي فيها ليلة إحدب وعشدر ن قدال أبدو عيسدى وقدد روي عدن أبدي بدن ادب أنده داو طحلدف أنهدا ليلدة

سد ع وعشددر ن و قددول أخبرنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم باالمتهددا فاددددنا وح نددا وروي عددن أبددي
قالبدة انده قدال ليلدة القددر تنتقدل فدي الاشدر ا واخدر حددانا بدذل عبدد بدن حميدد أخبرندا عبدد الدرزاو عددن
مامر عن أبوب عن أبي قالبة بهذا
[  ] 793حدانا واصل بن عبد ا على الكوفي حدانا أبو بكر عن عاصم عن زر قدال قلدج بدي بدن
كاددب انددي علمددج أبددا المنددذر انهددا ليلددة س د ع وعشددر ن قددال بلددى أخبرنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
إنهددا ليلددة صددبيحتها تطلددع الشددمل لدديل لهددا شددااع فاددددنا وح نددا وهللا لقددد علددم بددن مسدداود إنهددا فددي

رمض دداو ومنه ددا ليل ددة سد د ع وعش ددر ن ولك ددن د دره أو طخب ددر م فتتكلد دوا ق ددال أب ددو عيسد دى ددذا ح دددب

حس ددن

صحيح
[  ] 794حدانا حميد بن مسدادة حددانا ب دد بدن زر دع حددانا عييندة بدن عبدد الدرحمن قدال حدداني أبدي
قال ذ رت ليلة القددر عندد أبدي بكدرة فقدال مدا أندا ملتمسدها لشديء سدماته مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم إال فددي الاشددر ا واخددر فدداني سددماته طقددول التمسددو ا فددي تسددع ب قددين أو فددي س د ع ب قددين أو فددي
خمل ب قدين أو فدي ادالث أو اخدر ليلدة قدال و داو أبدو بكدرة طصدلي فدي الاشدر ن مدن رمضداو صدالته
في سائر السنة ف ذا دخل الاشر اجتهد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب منه
[  ] 795حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع حدانا ساياو عن أبي إسدحاو عدن بيدرة بدن بدر م عدن

علدي أو النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم داو بددوقظ أ لده فدي الاشددر ا واخدر مدن رمضدداو قدال أبدو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 796حدانا قتي ة حدانا عبد الواحد بن ز اد عن الحسن بن عبيد هللا عن إبراييم عن ا سدود عدن
عائشددة قالددج دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طجتهددد فددي الاشددر ا واخددر مددا ال طجتهددد فددي لير ددا
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء في الصوم في الشتاء
[  ] 797حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن نميدر بددن
لر ددب عددن عددامر بددن مسدداود عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الغنيمددة ال دداردة الصددوم فددي الشددتاء
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

مرسددل عددامر بددن مسدداود لددم بدددره النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو والددد

إبراييم بن عامر القرشي الذي روب عن شع ة والطوري
باب ما جاء ل وعلى الذبن ططيقونه و

[  ] 798حدانا قتي ة حددانا بكدر بدن مضدر عدن عمدرو بدن الحدارث عدن بكيدر بدن عبدد هللا بدن ا شدج
عن ب د مولى سلمة بن ا كوع عن سلمة بن ا كوع قال لما ن لج ل وعلدى الدذبن ططيقونده فدطدة طادام
مسددكين و
ذا حدب

دداو مددن أراد منددا أو ط طددر و تدددي حتددى ن لددج ارطددة التددي باددد ا فنسددختها قددال أبددو عيسددى

حسن صحيح لر ب و د و بن أبي عبيد مولى سلمة ا كوع

باب من أكل ام خرق بر د س ار
[  ] 799حددانا قتي دة حددانا عبددد هللا بدن جا در عددن ز دد بدن أسددلم عدن محمدد بددن المنكددر عدن محمددد
بدن اددب أندده قددال أتيدج أنددل بددن مالد فددي رمضداو و ددو بر ددد سد ار وقددد رحلدج لدده راحلتدده ولد ل ايدداب
الس ر فدعا بطاام فاكل فقلج له سنة قال سنة ام ر ب

[  ] 800حدانا محمد بن إسماعيل حدانا سايد بن أبي مر م حددانا محمدد بدن جا در قدال حدداني ز دد

بددن أسددلم قددال حددداني محمددد بددن المنكدددر عددن محمددد بددن اددب قددال أتيددج أنددل بددن مال د فددي رمضدداو
فذ ر نحوه قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن ومحمدد بدن جا در دو بدن أبدي طيدر دو مددبني اقدة و دو

أخو إسماعيل بن جا ر وعبدد هللا بدن جا در دو بدن نجديح والدد علدي بدن عبدد هللا المددبني و داو طحيدى
بدن مادين طضدا ه وقدد ذ دب بادا أ دل الالدم إلدى دذا الحددب

وقدالوا للمسدافر أو ط طدر فدي بيتده قبددل

أو طخددرق ولدديل لدده أو طقصددر الصددالة حتددى طخددرق مددن جدددار المدبنددة أو القر ددة و ددو قددول إسددحاو بددن
إبراييم الحن لي
باب ما جاء في تح ة الصائم
[  ] 801حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو مااو ددة عددن سدداد بددن طر ددف عددن عميددر بددن مدداموو عددن

الحسن بن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تح ة الصائم الدد ن والمجمدر قدال أبدو عيسدى
ددذا حدددب

لر ددب لدديل إسددناده بددذاه ال نارفدده إال مددن حدددب

سدداد طر ددف وسدداد بددن طر ددف طضدداف

و قال عمير بن ماموم أطضا
باب ما جاء في ال طر وا ضحى متى طكوو
[  ] 802حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا طحيددى بددن اليمدداو عددن مامددر عددن محمددد بددن المنكدددر عددن

عائشة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال طدر بدوم ط طدر النداح وا ضدحى بدوم طضدحي النداح
قددال أبددو عيسددى سددالج محمدددا قلددج لدده محمددد بددن المنكدددر سددمع مددن عائشددة قددال ناددم طقددول فددي حدبطدده
سماج عائشة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح من ذا الوجه

باب ما جاء في االعتكاب إذا خرق منه
[  ] 803حدانا محمد بن بشار حدانا بن أبي عدي قدال أن اندا حميدد الطو دل عدن أندل بدن مالد قدال

كاو النبي صلى هللا عليه وسلم طاتكف في الاشر ا واخر من رمضاو فلم طاتكف عاما فلمدا داو فدي
الاددام المقبددل اعتكددف عشددر ن قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن حدددب

أنددل بددن

مال د واختلددف أ ددل الالددم فددي الماتكددف إذا قطددع اعتكافدده قبددل أو بتمدده علددى مددا نددوب فقددال باددا أ ددل
الالم إذا نقا اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجدوا بالحددب

أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم خدرق مدن

اعتكافه فاعتكف عش ار من شوال و و قول مال وقال باضهم إو لدم طكدن عليده ندذر اعتكداب أو شديء
أوج ده علددى ن سده و دداو متطوعدا فخددرق فلديل عليدده أو طقضدي إال أو طحددب ذلد اختيددا ار منده وال طجددب
ذل عليه و و قول الشافاي قال الشافاي فكل عمل ل أو ال تدخل فيه فد ذا دخلدج فيده فخرجدج منده

فليل علي أو تقضي إال الحج والامرة وفي ال اب عن أبي ر رة
باب الماتكف طخرق لحاجته أم ال

[  ] 804حددانا أبدو مصداب المددني قدراءة عدن مالد بدن أندل عدن بدن شدهاب عدن عدروة وعمدرة عددن
عائشددة أنهددا قالددج دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا اعتكددف أدنددى إلددى أرسدده فارجلدده و دداو ال
بدددخل البيددج إال لحاجددة اإلنسدداو قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح كددذا رواه ليددر واحددد عددن

مال عن بن شهاب عن عدروة وعمدرة عدن عائشدة ورواه باضدهم عدن مالد عدن بدن شدهاب عدن عدروة
عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة
[  ] 805حدانا بذل قتي ة حدانا اللي

بن ساد عن بن شهاب عن عدروة وعمدرة عدن عائشدة والامدل

على ذا عند أ ل الالم إذا اعتكف الرجل أو ال طخرق من اعتكافه لحاجة اإلنساو واجتمادوا علدى دذا
أن دده طخ ددرق لقض دداء حاجت دده للغ ددائط والب ددول ا ددم اختل ددف أ ددل الال ددم ف ددي عي ددادة الم ددر ا وش ددهود الجما ددة

والجنددازة للماتكددف ف درأب باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو طاددود

المددر ا و شدديع الجنددازة و شددهد الجماددة إذا اشددترط ذل د و ددو قددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره وقددال

باضهم ليل له أو ط ال شي ا مدن دذا و أروا للماتكدف إذا داو فدي مصدر طجمدع فيده أو ال طاتكدف إال
في مسجد الجامع نهم ر وا الخروق له مدن ماتك ده إلدى الجمادة ولدم بدروا لده أو بتدره الجمادة فقدالوا

ال طاتكف إال في مسجد الجامع حتى ال طحتاق أو طخدرق مدن ماتك ده لغيدر قضداء حاجدة اإلنسداو و
خروجدده لغيددر حاجددة اإلنسدداو قطددع عنددد م لالعتكدداب و ددو قددول مال د والشددافاي وقددال أحمددد ال طاددود
المدر ا وال بت دع الجنددازة علدى حددب

المر ا

عائشددة وقدال إسدحاو إو اشددترط ذلد فلده أو بت ددع الجندازة و اددود

باب ما جاء في نيام شهر رمضاو
[  ] 806حدددانا ندداد حدددانا محمددد بددن ال ضدديل عددن داود بددن أبددي نددد عددن الوليددد بددن عبددد الددرحمن
الجرشي عن جبير بن ن ير عدن أبدي ذر قدال صدمنا مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فلدم طصدل بندا
حتددى بقددي س د ع مددن الشددهر فقددام بنددا حتددى ذ ددب ال د

الليددل اددم لددم طقددم بنددا فددي السادسددة وقددام بنددا فددي

ا لخامسددة حتددى ذ ددب شددطر الليددل فقلنددا لدده طددا رسددول هللا لددو ن لتنددا ب يددة ليلتنددا ددذه فقددال إندده مددن قددام مددع
اإلمددام حتددى بنصددرب تددب لدده نيددام ليلددة اددم لددم طصددل بنددا حتددى بقددي اددالث مددن الشددهر وصددلى بنددا فددي
الطالطة ودعا أ له ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا ال دالي قلدج لده ومدا ال دالي قدال السدحور قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح واختلف أ ل الالدم فدي نيدام رمضداو فدرأب باضدهم أو طصدلي إحددب وأر ادين

ر اة مع الوتر و و قول أ ل المدبنة والامل علدى دذا عندد م بالمدبندة وأكطدر أ دل الالدم علدى مدا روي
عن عمر وعلي ولير ما من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم عشر ن ر اة و دو قدول الطدوري وابدن

الم اره والشافاي وقال الشافاي و كذا أدر ج ببلددنا بمكدة طصدلوو عشدر ن ر ادة وقدال أحمدد روي فدي
ذا ألواو ولم طقا فيه بشيء وقال إسحاو بل نختار إحدب وأر اين ر اة على مدا روي عدن أبدي بدن

كاددب واختددار بددن الم دداره وأحمددد ومسددحاو الصددالة مددع اإلمددام فددي شددهر رمضدداو واخت دار الشددافاي أو
طصلي الرجل وحده إذا او قارئا وفي ال اب عن عائشة والناماو بن بشير وابن ع اح
باب ما جاء في فضل من فطر صائما
[  ] 807حدانا ناد حدانا عبد الرحيم عن عبد المل بدن أبدي سدليماو عدن عطداء عدن ز دد بدن خالدد
الجهني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فطر صائما او لده مطدل أجدره ليدر أنده ال بدنقص
من أجر الصائم شي ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب الترليب في نيام رمضاو وما جاء فيه من ال ضل
[  ] 808حددانا عبدد بدن حميددد حددانا عبدد الددرزاو أخبرندا مامدر عددن ال دري عدن أبددي سدلمة عدن أبددي

ر درة قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم برلددب فددي نيددام رمضدداو مددن ليددر أو طددامر م با مددة

و قول من قام رمضاو إطمانا واحتسابا ل ر له ما تقدم من ذن ه فتوفي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

وا مددر علددى ذل د اددم دداو ا مددر ددذل فددي خالفددة أبددي بكددر وصددد ار مددن خالفددة عمددر علددى ذل د وفددي

ال اب عن وقد روي ذا الحدب

أطضا عدن ال دري عدن عدروة عدن عائشدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح
كتاب الحج عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في حرمة مكة
[  ] 809حدانا قتي ة حدانا اللي

بدن سداد عدن سدايد بدن أبدي سدايد المقبدري عدن أبدي شدر ح الاددوي

أنه قدال لامدرو بدن سدايد و دو ب اد

ال ادوث إلدى مكدة ائدذو لدي أبهدا ا ميدر أحددا قدوال قدام بده رسدول

هللا صدلى هللا عليده وسدلم الغددد مدن بدوم ال دتح سددماته أذنداي ووعداه قلبدي وأبصدرته عينداي حدين تكلدم بدده

أنه حمد هللا وأانى عليه ام قال إو مكة حرمها هللا ولم طحرمها الناح وال طحل المدر بدؤمن بداهلل واليدوم
فيها دما أو طاضدد بهدا شدجرة فد و أحدد تدرخص بقتدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

ارخر أو طس

فيهددا فقول دوا لدده إو هللا أذو لرسددوله صددلى هللا عليدده وسددلم ولددم طدداذو ل د ومنمددا أذو لددي فيدده سدداعة مددن
النهدار وقددد عدادت حرمتهددا اليدوم حرمتهددا بدا مل وليبلد الشددا د الغائدب فقيددل بدي شددر ح مدا قددال لد

عمرو قال أنا أعلم من بذل طا أبا شر ح إو الحرم ال طايذ عاصيا وال فا ار بددم وال فدا ار بخر دة قدال أبدو

عيسدى و ددروب وال فدا ار بخر ددة قدال وفددي ال دداب عدن أبددي ر درة وابددن ع دداح قدال أبددو عيسدى حدددب
شددر ح حدددب

أبددي

حسددن صددحيح وأبددو شددر ح الخ اعددي اسددمه خو لددد بددن عم درو و ددو الادددوي و ددو الكابددي

وماندى قولده وال فدا ار بخر دة طاندي الجناطدة طقدول مدن جنددى جناطدة أو أصداب دمدا ادم لجدا إلدى الحدرم ف ندده
طقام عليه الحد
باب ما جاء في اواب الحج والامرة
[  ] 810حدانا قتي ة وأبو سايد ا شج قاال حدانا أبو خالد ا حمدر عدن عمدرو بدن نديل عدن عاصدم
عدن شدقيق عدن عبدد هللا بدن مسدداود قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم تداباوا بدين الحدج والامدرة

ف نهما بناياو ال قر والذنوب ما بن ي الكير خب

الحدبد والدذ ب وال ضدة ولديل للحجدة المبدرورة ادواب

إال الجنة قال وفي ال اب عن عمر وعامر بدن ر يادة وأبدي ر درة وعبدد هللا بدن ح شدي وأم سدلمة وجدابر

قال أبو عيسى حدب

بن مساود حدب

حسن صحيح لر ب من حدب

بن مساود

[  ] 811حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عن منصور عن أبدي حدازم عدن أبدي ر درة قدال
قدال رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مددن حدج فلددم برفد
عيسددى حدددب

ع ة ا شجعية

أبددي ر درة حدددب

ولدم ط سددق ل ددر لده مددا تقدددم مدن ذن دده قددال أبددو

حسددن صددحيح وأبددو حددازم ددوفي و ددو ا شددجاي واسددمه سددلماو مددولى

باب ما جاء في التغليظ بتره الحج
[  ] 812حدددانا محمددد بددن طحيددى القطاددي ال صددري حدددانا مسددلم بددن إب دراييم حدددانا ددالل بددن عبددد هللا
مدولى ر يادة بدن عمدرو بددن مسدلم ال دا لي حددانا أبددو إسدحاو الهمدداني عدن الحددارث عدن علدي قدال قددال

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن ملد زادا وراحلدة تبلغده إلدى بيدج هللا ولدم طحدج فدال عليده أو طمدوت
بهودطا أو نصرانيا وذل أو هللا طقول في تابه ل وهلل علدى النداح حدج البيدج مدن اسدتطاع إليده سدبيال و
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وفددي إسددناده مقددال و ددالل بددن عبددد هللا

مجهول والحارث طضاف في الحدب
باب ما جاء في إطجاب الحج بال اد والراحلة
[  ] 813حدانا بوسف بدن عيسدى حددانا و يدع حددانا إبدراييم بدن ب دد عدن محمدد بدن ع داد بدن جا در
عددن بددن عمددر قددال جدداء رجددل إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا رسددول هللا مددا بوجددب الحددج قددال
ال د اد والراحلددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن والامددل عليدده عنددد أ ددل الالددم أو الرجددل إذا مل د زادا

وراحلدة وجدب عليده الحدج ومبدراييم دو بدن ب دد الخدوزي المكدي وقدد تكلدم فيده بادا أ دل الالدم مدن قبددل
ح ه
باب ما جاء م فر

الحج

[  ] 814حددانا أبدو سددايد ا شدج حدددانا منصدور بددن ورداو عدن علددي بدن عبددد ا علدى عددن أبيده عددن

أبددي ال ختددري عددن علددي بددن أبددي طالددب قددال لمددا ن لددج ل وهلل علددى الندداح حددج البيددج مددن اسددتطاع إليدده

سدبيال و قددالوا طددا رسدول هللا أفددي ددل عددام فسدكج فقددالوا طددا رسدول هللا فددي ددل عدام قدال ال ولددو قلددج ناددم
لوجبج فان ل هللا ل طا أبهدا الدذبن امندوا ال تسدالوا عدن أشدياء إو تبدد لكدم تسدؤ م و قدال وفدي ال داب عدن
بدن ع دداح وأبددي ر درة قدال أبددو عيسددى حدددب

علدي حدددب

حسددن لر ددب واسدم أبددي ال ختددري سددايد بددن

أبي عمراو و و سايد بن فيروز
باب ما جاء م حج النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 815حددانا عبدد هللا بدن أبدي ز داد الكدوفي حددانا ز دد بدن ح داب عدن سداياو عدن جا در بدن محمددد
عن أبيه عن جابر بن عبد هللا أو النبي صلى هللا عليه وسلم حج ادالث حجدج حجتدين قبدل أو بهداجر
وحجددة باددد مددا دداجر وماهددا عم درة فسدداو اددالث وسددتين بدنددة وجدداء علددي مددن الدديمن ب قيتهددا فيهددا جمددل
بددي جهددل فددي ان دده ب درة مددن فضددة فنحر ددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأمددر رسددول هللا صددلى هللا

عليدده وسددلم مددن ددل بدنددة ب ضدداة فط خددج وشددرب مددن مرقهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

ساياو ال نارفه إال من حدب

لر ددب مددن

ز د ح اب ورأبج عبد هللا بن عبدد الدرحمن روب دذا الحددب

كت ده عددن عبددد هللا بددن أبدي ز دداد قددال وسددالج محمدددا عدن ددذا فلددم طارفدده مدن حدددب
عددن أبيدده عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ورأبتدده لددم طاددد ددذا الحدددب

بروب عن الطوري عن أبي إسحاو عن مجا د مرسال

فدي

الطددوري عددن جا ددر

مح ورددا وقددال إنمددا

[  ] 815حدددانا إسددحاو بددن منصددور حدددانا ح دداو بددن ددالل حدددانا مددام حدددانا قتددادة قددال قلددج نددل
بن مال

م حج النبي صلى هللا عليه وسلم قدال حجدة واحددة واعتمدر أر دع عمدر فدي ذي القاددة وعمدرة

الحدببيددة وعم درة مددع حجتدده وعم درة الجا ارنددة إذ قسددم لنيمددة حنددين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح وح او بن الل و أبو حبيب ال صري جليل اقة واقه طحيى بن سايد القطاو

حسددن

باب ما جاء م اعتمر النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 816حدانا قتي ة حددانا داود بدن عبدد الدرحمن الاطدار عدن عمدرو بدن دبندار عدن عكرمدة عدن بدن
ع داح أو النبدي صددلى هللا عليده وسددلم اعتمدر أر دع عمددر عمدرة الحدببيددة وعمدرة الطانيدة مددن قابدل وعمدرة

القضدداء فددي ذي القادددة وعمدرة الطالطددة مددن الجا ارنددة والراباددة التددي مددع حجتدده قددال وفددي ال دداب عددن أنددل

وعبد هللا بن عمرو وابن عمر قدال أبدو عيسدى حددب
ددذا الحدددب

بدن ع داح حددب

حسدن لر دب وروب بدن عييندة

عددن عمددرو بددن دبنددار عددن عكرمددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اعتمددر أر ددع عمددر ولددم

بددذ ر فيدده عددن بددن ع دداح قددال حدددانا بددذل سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي حدددانا سدداياو بددن عيينددة
عن عمرو بن دبنار عن عكرمة أو النبي صلى هللا عليه وسلم فذ ر نحوه
باب ما جاء من أي موضع احرم النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 817حددانا بددن أبدي عمددر حدد انا سدداياو بدن عيينددة عدن جا ددر بدن محمددد عدن أبيدده عدن جددابر بددن
عبد هللا قال لمدا أراد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم الحدج أذو فدي النداح فداجتماوا فلمدا أتدى البيدداء أحدرم
قددال وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وأنددل والمسددور بددن مخرمددة قددال أبددو عيسددى حدددب

صحيح

جددابر حدددب

حسددن

[  ] 818حدانا قتي ة بن سايد حدانا حداتم بدن إسدماعيل عدن موسدى بدن ع دة عدن سدالم بدن عبدد هللا

بن عمر عن بن عمر قال البيداء التي طكذبوو فيها على رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وهللا مدا أ دل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال من المسجد من عند الشجرة قال ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء متى أحرم النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 819حدانا قتي ة حددانا عبدد السدالم بدن حدرب عدن خصديف عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح
أو النبي صلى هللا عليه وسلم أ ل في دبر الصالة قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب ال نادرب

أحد رواه لير عبد السالم بن حرب و و الذي طستح ه أ ل الالم أو طحرم الرجل في دبر الصالة
باب ما جاء في إفراد الحج

[  ] 820حدددانا أبددو مصدداب ق دراءة عددن مال د بددن أنددل عددن عبددد الددرحمن بددن القاسددم عددن أبيدده عددن
عائشددة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أفددرد الحددج قددال وفددي ال دداب عددن جددابر وابددن عمددر قددال أبددو

عيسى حدب

عائشة حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند باا أ ل الالدم وروي عدن بدن عمدر

أو النبدي صددلى هللا عليده وسددلم أفدرد الحددج وافدرد أبددو بكددر وعمدر وعطمدداو حددانا بددذل قتي دة حدددانا عبددد

هللا بن نافع الصائ عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع عدن بدن عمدر بهدذا قدال أبدو عيسدى وقدال الطدوري

إو أفددردت الح ددج فحسددن واو قرن ددج فحسددن ومو تمتا ددج فحسددن وق ددال الشددافاي مطل دده وقددال أح ددب إلين ددا
اإلفراد ام التمتع ام القراو
باب ما جاء في الجمع بين الحج والامرة
[  ] 821حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن حميد عن أنل قال سماج النبي صدلى هللا عليده وسدلم
طقددول لبي د بام درة وحجددة قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وعم دراو بددن حصددين قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

أنددل

حسن صحيح وقد ذ ب باا أ ل الالم إلى ذا واختاروه من أ ل الكوفة ولير م

باب ما جاء في التمتع
[  ] 822حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حدانا عبدد هللا بدن إدر دل عدن ليد

عدن طداوح عدن بدن

ع اح قال تمتع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعطماو وأول من نهى عنها مااو ة

[  ] 823حدانا قتي ة عن مال بن أنل عن بن شهاب عدن محمدد بدن عبدد هللا بدن الحدارث بدن نوفدل

أنه سمع ساد بن أبي وقا

والضحاه بن نيل و ما بذ راو التمتع بالامرة إلدى الحدج فقدال الضدحاه

بدن نديل ال طصددنع ذلد إال مدن جهددل أمدر هللا فقدال سدداد بد ل مدا قلددج طدا بدن أخددي فقدال الضدحاه بددن
نديل فد و عمدر بددن الخطدداب قدد نهددى عددن ذلد فقددال سدداد قدد صددناها رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم

وصنانا ا ماه قال ذا حدب

صحيح

[  ] 824حدانا عبد بن حميدد أخبرندي طاقدوب بدن إبدراييم بدن سداد حددانا أبدي عدن صدالح بدن يسداو
عن بن شهاب أو سالم بن عبدد هللا حداده أنده سدمع رجدال مدن أ دل الشدام و دو طسدال عبدد هللا بدن عمدر
عددن التمتددع بددالامرة إلددى الحددج فقددال عبددد هللا بددن عمددر ددي حددالل فقددال الشددامي إو أبدداه قددد نهددى عنهددا

فقددال عبددد هللا بددن عمددر أ أربددج إو دداو أبددي نهددى عنهددا وصددناها رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أأمددر

أبدي نت دع أم أمدر رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال الرجدل بدل أمدر رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم
فقددال لقددد صددناها رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال وفددي ال دداب عددن علددي وعطمدداو وجددابر وسدداد

وأسدماء بنددج أبدي بكددر وابدن عمددر قدال أبددو عيسدى حدددب

بدن ع دداح حددب

حسددن وقدد اختددار قدوم مددن

أ ل الالم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم وليدر م التمتدع بدالامرة والتمتدع أو بددخل الرجدل
بامرة في اشهر الحج ام ط يم حتى طحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فد و لدم طجدد صدام

االاددة أطددام فددي الحددج وس د اة إذا رجددع إلددى أ لدده و سددتحب للمتمتددع إذا صددام االاددة أطددام فددي الحددج أو

طصوم الاشر و كوو اخر ا بوم عرفة ف و لدم طصدم فدي الاشدر صدام أطدام التشدر ق فدي قدول بادا أ دل

الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم منهم بن عمدر وعائشدة و ده طقدول مالد والشدافاي وأحمدد

ومسددحاو وقددال باضددهم ال طصددوم أطددام التشددر ق و ددو قددول أ ددل الكوفددة قددال أبددو عيسددى وأ ددل الحدددب

طختاروو التمتع بالامرة في الحج و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في التلبية

[  ] 825حدانا أحمد بن منيع حدانا إسماعيل بن إبراييم عن أبوب عدن ندافع عدن بدن عمدر أو تلبيدة
النبي صلى هللا عليه وسلم انج لبي اللهم لبي لبي ال شر ل لبي إو الحمدد والنامدة لد والملد

ال شدر لد قدال وفددي ال داب عدن بددن مسداود وجدابر وعائشدة وابددن ع داح وأبدي ر درة قدال أبدو عيسددى
حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح والامل عليه عند باا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم وليددر م و ددو قددول سدداياو والشددافاي وأحمددد ومسددحاو قددال الشددافاي ومو زاد فددي التلبيددة شددي ا
من تا يم هللا فدال بداح إو شداء هللا وأحدب إلدي أو طقتصدر علدى تلبيدة رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
قددال الشددافاي ومنمددا قلنددا ال بدداح ب ددادة تا دديم هللا فيهددا لمددا جدداء عددن بددن عمددر و ددو ح ددظ التلبيددة عددن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ام زاد بن عمر في تلبيته من قبله لبي والرا اء إلي والامل
[  ] 826حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن نددافع عددن بددن عمددر أندده أ ددل فددانطلق بهددل فيقددول لبي د اللهددم

لبيد ال شدر لد لبيد إو الحمدد والنامددة لد والملد ال شدر لد قددال و داو عبدد هللا بددن عمدر طقددول
ذه تلبية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و داو ب دد مدن عندده فدي أادر تلبيدة رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم لبي لبي وسادط والخير في بدط لبي والرا اء إلي والامل قال ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في فضل التلبية والنحر
[  ] 827حدددانا محمددد بددن ارفددع حدددانا بددن أبددي فدددط ي وحدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا بددن أبددي
فدددط عددن الضددحاه بددن عطمدداو عددن محمددد بددن المنكدددر عددن عبددد الددرحمن بددن بر ددوع عددن أبددي بكددر
الصدبق أو النبي صلى هللا عليه وسلم س ل أي الحج أفضل قال الاج والطج
[  ] 828حدددانا ندداد حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح عددن عمددارة بددن ل ددة عددن أبددي حددازم عددن سددهل بددن
ساد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم مدا مدن مسدلم بلبدي إال لبدى مدن عدن طمينده أو عدن شدماله
من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطدع ا ر

مدن ا ندا و دا ندا حددانا الحسدن بدن محمدد ال ع ارندي

وعبد الرحمن بن ا سود أبو عمرو ال صري قاال حددانا عبيددة بدن حميدد عدن عمدارة بدن ل دة عدن أبدي
حددازم عددن سددهل بددن سدداد عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو حدددب

ال اب عن بن عمر وجدابر قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي بكدر حددب

إسددماعيل بددن عيدداح قددال وفددي

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

بدن

أبي فدط عن الضحاه بن عطماو ومحمد بدن المنكددر لدم طسدمع مدن عبدد الدرحمن بدن بر دوع وقدد روب
محمددد بددن المنكدددر عددن سددايد بددن عبددد الددرحمن بددن بر ددوع عددن أبيدده ليددر ددذا الحدددب
الطحدداو ض درار بددن صددرد ددذا الحدددب

وروب أبددو نعدديم

عددن بددن أبددي فدددط عددن الضددحاه عددن عطمدداو عددن محمددد بددن

المنكدر عن سايد بدن عبدد الدرحمن بدن بر دوع عدن أبيده عدن أبدي بكدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

وأخطا فيه ضرار قال أب و عيسى سماج أحمدد بدن الحسدن طقدول قدال أحمدد بدن حنبدل مدن قدال فدي دذا
الحدب

عن محمد بن المنكدر عن بن عبد الرحمن بن بر وع عن أبيده فقدد أخطدا قدال وسدماج محمددا

طقول وذ رت له حدب

ضدرار بدن صدرد عدن بدن أبدي فددط فقدال دو خطدا فقلدج قدد رواه ليدره عدن بدن

أبي فدط أطضا مطدل روابتده فقدال ال شديء إنمدا رووه عدن بدن أبدي فددط ولدم بدذ روا فيده عدن سدايد بدن
عبد الرحمن ورأبته طضاف ضرار بن صرد والاج و رفع الصوت بالتلبية والطج و نحر البدو
باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية
[  ] 829حدانا أحمد بن منيدع حددانا سداياو بدن عييندة عدن عبدد هللا بدن أبدي بكدر و دو بدن محمدد بدن

عمددرو بددن ح د م عددن عبددد المل د بددن أبددي بكددر بددن عبددد الددرحمن بددن الحددارث بددن شددام عددن خددالد بددن
السددائب بددن خددالد عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أتدداني جبر ددل فددامرني أو امددر

أصددحابي أو برفا دوا أص دواتهم بددا

ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

الل والتلبيددة قددال وفددي ال دداب عددن ز ددد بددن خالددد وأبددي ر درة وابددن

خددالد عددن أبيدده حدددب

حسددن صددحيح وروب باضددهم ددذا الحدددب

عددن

خالد بن السائب عن ز د بن خالد عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم وال طصدح والصدحيح دو عدن خدالد

بن السائب عن أبيه و و خالد بن السائب بن خالد بن سو د ا نصاري عن أبيه
باب ما جاء في االلتسال عند اإلحرام

[  ] 830حددانا عبدد هللا بدن أبددي ز داد حددانا عبدد هللا بددن طاقدوب المددني عدن بددن أبدي ال نداد عدن أبيدده

عن خارجة بن ز د بدن اابدج عدن أبيده أنده رأب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم تجدرد إل اللده والتسدل قدال
أبددو عيسددى ددذا ح دددب

حسددن لر ددب وق ددد اسددتحب قددوم م ددن أ دل الالددم االلتس ددال اإلح درام و دده طق ددول

الشافاي
باب ما جاء في مواقيج اإلحرام

ل ا فاو

[  ] 831حدانا أحمد بن منيع حدانا إسماعيل بن إبراييم عن أبوب عن نافع عدن بدن عمدر أو رجدال

قال من أبن نهل طا رسول هللا قال بهل أ ل المدبنة من ذي الحلي دة وأ دل الشدام مدن الجح دة وأ دل نجدد

من قرو قال و قولوو وأ ل اليمن من بلملم قال وفي ال اب عن بن ع اح وجدابر بدن عبدد هللا وعبدد هللا
بن عمرو قال أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم

[  ] 832حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن ساياو عن ب د بن أبي ز اد عدن محمدد بدن علدي عدن بدن
ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقددج

ددل المشددرو الاقيددق قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ومحمد بن علي و أبو جا ر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب

حسددن

باب ما جاء فيما ال طجوز للمحرم ل سه
[  ] 833حددانا قتي ددة حددانا الليد

عدن نددافع عدن بددن عمدر أندده قدال قددام رجدل فقددال طدا رسددول هللا مدداذا

تامرن ددا أو نلد د ل م ددن الطي دداب ف ددي الح ددرم فق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ال تل سد دوا القم ددص وال

السد دراو الت وال البد درانل وال الام ددائم وال الخ دداب إال أو طك ددوو أح ددد ليس ددج ل دده نا ددالو فليلد د ل الخ ددين

وليقطاهمدا مدا أسد ل مدن الكابدين وال تل سدوا شدي ا مدن الطيداب مسده ال ع دراو وال الدورح وال تنتقدب المدرأة
الحرام وال تل ل الق از ن قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح والامل عليه عند أ ل الالم

باب ما جاء في ل ل السراو ل والخ ين للمحرم إذا لم طجد اإلزار والنالين
[  ] 834حدددانا أحمددد بددن عبدددة الضددبي ال صددري حدددانا ب ددد بددن زر ددع حدددانا أبددوب حدددانا عمددرو بددن
دبندار عدن جدابر بدن ز دد عدن بدن ع دداح قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول للمحددرم إذا
لم طجد اإلزار فليل ل السراو ل ومذا لم طجد النالين فليل ل الخ ين حدانا قتي ة حددانا حمداد بدن ز دد عدن

عمددرو نحددوه قددال وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وجددابر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح والامددل

على ذا عند باا أ ل الالم قالوا إذا لدم طجدد المحدرم اإلزار لد ل السدراو ل ومذا لدم طجدد النالدين لد ل
الخ ين و و قول أحمد وقال باضهم على حدب

بن عمر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا لدم طجدد

نالين فليل ل الخ ين وليقطاهما أس ل من الكابين و و قول ساياو الطوري والشافاي و ه طقول مال
باب ما جاء في الذي طحرم وعليه قميص أو ج ة

[  ] 835حدانا قتي ة حدانا عبد هللا بن إدر ل عن عبد المل بن أبي سدليماو عدن عطداء عدن طالدى
بن أمية قال رأب النبي صلى هللا عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه ج ة فامره أو بن عها
[  ] 836حددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سداياو عددن عمددرو بددن دبنددار عدن عطدداء عددن صد واو بددن طالددى
عن أبيه عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بمانداه و دذا أصدح وفدي الحددب

قصدة قدال أبدو عيسدى

كددذا رواه قتددادة والحجدداق بددن أرطدداة وليددر واحددد عددن عطدداء عددن طالددى بددن أميددة والصددحيح مددا روب

عمرو بن دبنار وابن جر ح عن عطاء عن ص واو بن طالى عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما طقتل المحرم من الدواب
[  ] 837حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشدوارب حددانا ب دد بدن زر دع حددانا مامدر عدن ال دري

عن عدروة عدن عائشدة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خمدل فواسدق طقدتلن فدي الحدرم ال دارة
والاقدرب والغدراب والحدددطا والكلدب الاقددور قدال وفددي ال داب عدن بددن مسداود وابددن عمدر وأبددي ر درة وأبددي
سايد وابن ع اح قال أبو عيسى حدب

عائشة حدب

حسن صحيح

[  ] 838حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم أخبرنا ب د بدن أبدي ز داد عدن بدن أبدي نادم عدن أبدي سدايد

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال طقتدل المحدرم السد ع الادادي والكلدب الاقدور وال دارة والاقدرب والحددأة
والغدراب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم قددالوا المحددرم طقتددل الس د ع

الاددادي و ددو قددول سدداياو الطددوري والشددافاي وقددال الشددافاي ددل س د ع عدددا علددى الندداح أو علددى دوابهددم
فللمحرم قتله

باب ما جاء في الحجامة للمحرم
[  ] 839حدددانا قتي ددة حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن عمددرو بددن دبنددار عددن طدداوح وعطدداء عددن ب ددن
ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم احدتجم و دو محدرم قدال وفدي ال داب عدن أندل وعبدد هللا بدن بحيندة
وجددابر قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح وقددد رخددص قددوم مددن أ ددل الالددم فددي

الحجامة للمحرم قالوا ال طحلق شدا ار وقدال مالد ال طحدتجم المحدرم إال مدن ضدرورة وقدال سداياو الطدوري
والشافاي ال باح أو طحتجم المحرم وال بن ع شا ار
باب ما جاء في رايية ت و ج المحرم

[  ] 840حدانا أحمد بن منيع حدانا إسماعيل بن علية حدانا أبوب عن نافع عدن نبيده بدن و دب قدال

أراد بن مامر أو بنكح ابنه ف اطني إلى أباو بن عطماو و دو أميدر الموسدم بمكدة فاتيتده فقلدج إو أخداه
بر د أو بنكح ابنده فاحدب أو طشدهده ذلد قدال ال أراه إال أعرابيدا جافيدا إو المحدرم ال بدنكح وال بدنكح أو
كمددا قددال اددم حدددث عددن عطمدداو مطلدده برفادده وفددي ال دداب عددن أبددي ارفددع وميمونددة قددال أبددو عيسددى حدددب
عطمداو حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عنددد بادا أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مددنهم

عمددر بددن الخطدداب وعلددي بددن أبددي طالددب وابددن عمددر و ددو قددول باددا ال قهدداء التدداباين و دده طقددول مال د

والشافاي وأحمد ومسحاو وال بروو أو بت وق المحرم قالوا ف و نكح فنكاحه باطل

[  ] 841حدددانا قتي ددة أخبرنددا حمدداد بددن ز ددد عددن مطددر الددوراو عددن ر ياددة بددن أبددي عبددد الددرحمن عددن
سليماو بن طسار عن أبي رافع قال ت وق رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم ميموندة و دو حدالل و ندى بهدا
و دو حدالل و ندج أندا الرسددول فيمدا بينهمدا قدال أبددو عيسدى دذا حددب

حسددن وال نالدم أحددا أسدنده ليددر

حمداد بددن ز دد عددن الدوراو عددن ر يادة وروب مالد بدن أنددل عدن ر ياددة عدن سددليماو بدن طسددار أو النبددي

صلى هللا عليه وسلم ت وق ميمونة و و حالل رواه مالد مرسدال قدال ورواه أطضدا سدليماو بدن بدالل عدن

ر ياددة مرسددال قددال أبددو عيسددى وروي عددن ب ددد بددن ا صددم عددن ميمونددة قالددج ت وجنددي رسددول هللا صددلى
هللا عليه وسلم و و حالل و د بن ا صم و بن أخج ميمونة
باب ما جاء في الرخصة في ذل

[  ] 842حدانا حميد بن مسادة ال صدري حددانا سداياو بدن حبيدب عدن شدام بدن حسداو عدن عكرمدة
عن بن ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم ت وق ميمونة و و محرم قال وفي ال داب عدن عائشدة قدال
أبدو عيسدى حددب

بددن ع داح حددب

ساياو الطوري وأ ل الكوفة

حسددن صدحيح والامدل علدى ددذا عندد بادا أ ددل الالدم و ده طقددول

[  ] 843حدانا قتي ة حددانا حمداد بدن ز دد عدن أبدوب عدن عكرمدة عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا
عليه وسلم ت وق ميمونة و و محرم
[  ] 844ح دددانا قتي ددة ح دددانا داود ب ددن عب ددد ال ددرحمن الاط ددار ع ددن عم ددرو ب ددن دبن ددار ق ددال س ددماج أب ددا
الشاطاء طحدث عن بن ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسدلم تد وق ميموندة و دو محدرم قدال أبدو عيسدى
دذا حدددب

حسدن صددحيح وأبددو الشداطاء اسددمه جددابر بدن ز ددد واختل دوا فددي تد و ج النبدي صددلى هللا عليدده

وسددلم ميمونددة و النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ت وجهددا فددي طر ددق مكددة فقددال باضددهم ت وجهددا حددالال
ورهدر أمدر ت و جهدا و دو محدرم ادم بندى بهدا و ددو حدالل بسدرب فدي طر دق مكدة وماتدج ميموندة بسددرب
حي

بنى بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودفنج بسرب

[  ] 845حددانا إسددحاو بددن منصدور أخبرنددا و ددب بدن جر ددر حدددانا أبدي قددال سددماج أبدي فد ارة طحدددث

عددن ب ددد بددن ا صددم عددن ميمونددة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ت وجهددا و ددو حددالل و نددى بهددا

حددالال وماتددج بسددرب ودفنا ددا فددي ال لددة التددي بنددى بهددا فيهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
ليدر واحددد ددذا الحددب

لر ددب وروب

عددن ب ددد بدن ا صددم مرسددال أو رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم تد وق ميمونددة

و و حالل
باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم
[  ] 846حدددانا قتي ددة حدددانا طاقددوب بددن عبددد الددرحمن عددن عمددرو بددن أبددي عمددرو عددن المطلددب عددن

جابر بن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال صديد البدر لكدم حدالل وأندتم حدرم مدا لدم تصديدوه
أو طص ددد لك ددم ق ددال وف ددي ال دداب ع ددن أب ددي قت ددادة وطلح ددة ق ددال أب ددو عيس ددى ح دددب

ج ددابر ح دددب

م س ددر

والمطلددب ال ناددرب لدده سددماعا عددن جددابر والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم ال بددروو بالصدديد

للمحرم باسا إذا لم طصطده أو لم طصطد من أجله قال الشافاي ذا أحسن حددب

روي فدي دذا ال داب

وأنيل والامل على ذا و و قول أحمد ومسحاو
[  ] 847حددانا قتي ددة عددن مالد بددن أنددل عدن أبددي النضددر عددن ندافع مددولى أبددي قتدادة عددن أبددي قتددادة

أنه او مع النبي صلى هللا عليه وسلم حتى داو بد اا طر دق مكدة تخلدف مدع أصدحاب لده محدرمين
و و لير محدرم فدرأب حمدا ار وحشديا فاسدتوب علدى فرسده فسدال أصدحابه أو بنداولوه سدوطه فدابوا فسدالهم

رمحه فابوا عليه فاخذه ام شد على الحمار فقتله فاكل منه باا أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

وأبى باضهم فادر وا النبي صلى هللا عليه وسلم فسالوه عن ذل فقال إنما ي طامة أطامكمو ا هللا

[  ] 848حدددانا قتي ددة عددن مال د عددن ز ددد بددن أسددلم عددن عطدداء بددن طسددار عددن أبددي قتددادة فددي حمددار

الدوحل مطددل حدددب

أبددي النضددر ليددر أو فددي حدددب

ز ددد بددن أسددلم أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

قال ل ماكم من لحمه شيء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية لحم الصيد للمحرم
[  ] 849حددانا قتي دة حددانا الليد

عدن بدن شددهاب عدن عبيدد هللا بدن عبددد هللا أو بدن ع داح أخبدره أو

الصاب بن جطامة أخبره أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بده بدا بواء أو بدوداو فا ددب لده حمدا ار

وحشيا فرده عليه فلما رأب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما في وجهه مدن الكراييدة فقدال إنده لديل بندا
رد علي د ولكنددا ح ددرم قددال أبددو عيس ددى ددذا حدددب

حس ددن صددحيح وقددد ذ ددب قددوم مددن أ ددل الالددم م ددن

أصحاب صلى هللا عليه وسلم ولير م إلى ذا الحدب
وجه دذا الحددب

و ر دوا أكدل الصديد للمحدرم وقدال الشدافاي إنمدا

عنددنا إنمدا رده عليده لمدا ردن انده صديد مدن أجلده وتر ده علدى التند ه وقدد روب بادا

أصحاب ال ري عن ال ري ذا الحدب

وقال أ دي له لحم حمدار وحدل و دو ليدر مح دوم قدال وفدي

ال اب عن علي وز د بن أرقم
باب ما جاء في صيد ال حر للمحرم
[  ] 850حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع عددن حمدداد بددن سددلمة عددن أبددي المه د م عددن أبددي ر درة قددال

خرجنددا مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي حددج أو عمدرة فاسددتقبلنا رجددل مددن جدراد فجالنددا نضددر ه
بسددياطنا وعصددينا فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لددوه ف ندده مددن صدديد ال حددر قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

أبي المه م عن أبي ر رة وأبو المه م اسمه ب دد بدن سداياو وقدد

تكلددم فيدده شددع ة وقددد رخددص قددوم مددن أ ددل الالددم للمحددرم أو طصدديد الج دراد و اكلدده ورأب باضددهم عليدده

صدقة إذا اصطاده واكله

باب ما جاء في الض ع طصيبها المحرم
[  ] 851حدانا أحمد بن منيع حدانا إسماعيل بن إبراييم أخبرنا بدن جدر ج عدن عبدد هللا بدن عبيدد بدن
عمير عن بن أبي عمار قال قلج لجابر الض ع اصيد ي قدال نادم قدال قلدج اكلهدا قدال نادم قدال قلدج
أقاله رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم قدال نادم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح قدال علدي بدن

المدبني قال طحيى بن سايد وروي عن جر ر بن حازم ذا الحددب

فقدال عدن جدابر عدن عمدر وحددب

بدن جدر ج أصدح و دو قدول أحمدد ومسدحاو والامدل علدى دذا الحددب

عندد بادا أ دل الالدم فدي المحدرم

إذا أصاب ض اا أو عليه الج اء
باب ما جاء في االلتسال لدخول مكة

[  ] 852حدانا طحيى بن موسى حدانا اروو بن صالح البلخي حدانا عبد الدرحمن بدن ز دد بدن اسدلم
عدن أبيده عددن بدن عمددر قدال التسددل النبدي صددلى هللا عليده وسدلم لدخولدده مكدة ب ددد قدال أبددو عيسدى ددذا
حدب

لير مح دوم والصدحيح مدا روب ندافع عدن بدن عمدر أنده طغتسدل لددخول مكدة و ده طقدول الشدافاي

طسدتحب االلتسددال لدددخول مكدة وعبددد الددرحمن بدن ز ددد بددن أسدلم ضددعيف فددي الحددب

حنبل وعلي بن المدبني ولير ما وال نارب ذا الحدب

مرفوعا إال من حدبطه

ضددا ه أحمددد بددن

باب ما جاء في دخول النبي صلى هللا عليه وسلم مكة من أعال ا وخروجه من أس لها
[  ] 853حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده
عن عائشة قالج لما جاء النبي صلى هللا عليه وسلم إلى مكة دخدل مدن أعال دا وخدرق مدن أسد لها قدال
وفي ال اب عن بن عمر قال أبو عيسى حدب

عائشة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في دخول النبي صلى هللا عليه وسلم مكة نها ار
[  ] 854حدانا بوسف بن عيسى حدانا و يع حددانا الامدري عدن ندافع عدن بدن عمدر أو النبدي صدلى
هللا عليه وسلم دخل مكة نها ار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في رايية رفع اليدبن عند ره ة البيج
[  ] 855حدددانا بوسددف بددن عيسددى حدددانا و يددع حدددانا شددع ة عددن أبددي ق عددة ال ددا لي عددن المهدداجر

المكدي قددال سد ل جددابر بددن عبددد هللا أبرفددع الرجددل بدطدده إذا رأب البيددج فقددال حججنددا مددع النبددي صددلى هللا
عليده وسددلم فكنددا ن الدده قددال أبددو عيسددى رفددع اليدددبن عنددد ره ددة البيددج إنمددا نارفدده مددن حدددب
أبي ق عة وأبو ق عة اسمه سو د بن حجير
باب ما جاء يف الطواب

شددع ة عددن

[  ] 856حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا طحيددى بددن ادم أخبرنددا سدداياو الطددوري عددن جا ددر بددن محمددد

عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى هللا عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجدر ادم مضدى
علدي طميندده فرمددل االاددا ومشددى أر اددا اددم أتددى المقدام فقددال ل واتخددذوا مددن مقددام إبدراييم مصددلى و فصددلى
ر اتين والمقام بينه و ين البيج ادم أتدى الحجدر بادد الدر اتين فاسدتلمه ادم خدرق إلدى الصد ا أرنده قدال ل
إو الص ا والمروة من شاائر هللا و قال وفي ال داب عدن بدن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم

جدابر حددب

باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر
[  ] 857حدانا علي بن خشرم أخبرنا عبد هللا بن و ب عن مال بن أنل عن جا ر بدن محمدد عدن
أبيه عن جابر أو النبي صلى هللا عليه وسلم رمل من الحجر إلدى الحجدر االادا ومشدى أر ادا قدال وفدي
ال اب عن بن عمر قال أبو عيسى حدب

جابر حدب

حسن صحيح والامل على دذا عندد أ دل الالدم

قال الشافاي إذا تره الرمدل عمددا فقدد أسداء وال شديء عليده ومذا لدم برمدل فدي ا شدواط الطالادة لدم برمدل
فيما بقي وقال باا أ ل الالم ليل على أ ل مكة رمل وال على من أحرم منها
باب ما جاء في استالم الحجر والر ن اليماني دوو ما سوا ما
[  ] 858حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا سدداياو ومامددر عددن بددن خطدديم عددن أبددي

الط يل قدال ندج مدع بدن ع داح ومااو دة ال طمدر بدر ن إال اسدتلمه فقدال لده بدن ع داح إو النبدي صدلى
هللا عليدده وسددلم لددم طكددن طسددتلم إال الحجددر ا سددود والددر ن اليمدداني فقددال مااو ددة لدديل شدديء مددن البيددج
مهجو ار قال وفي ال اب عن عمر قال أبو عيسى حدب

بدن ع داح حددب

ذا عند أكطر أ ل الالم أو ال طستلم إال الحجر ا سود والر ن اليماني

حسدن صدحيح والامدل علدى

باب ما جاء أو النبي صلى هللا عليه وسلم طاب مضط اا
[  ] 859حدانا محمود بن ليالو حدانا قبيصة عدن سداياو عدن بدن جدر ج عدن عبدد الحميدد عدن بدن
طالدى عددن أبيده أو النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم طدداب بالبيدج مضددط اا وعليده بددرد قدال أبددو عيسدى ددذا

حدب

الطوري عن بن جر ح وال نارفه إال من حدبطده حددب

بن شي ة عن بن طالى عن أبيه و و طالى بن أمية

حسدن صدحيح وعبدد الحميدد دو بدن جبيدرة

باب ما جاء في تقبيل الحجر
[  ] 860حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن إب دراييم عددن عددابل بددن ر ياددة قددال أربددج
عمددر بددن الخطدداب طقبددل الحجددر و قددول إنددي أقبل د وأعلددم أن د حجددر ول دوال أنددي أربددج رسددول صددلى هللا
عليه وسلم طقبل لم أقبل قال وفي ال اب عن أبي بكر وابن عمر قال أبدو عيسدى حددب

حسن صحيح

عمدر حددب

[  ] 861حددانا قتي دة حددانا حمداد بدن ز دد عدن ال يدر بدن عر دي أو رجدال سدال بدن عمدر عدن اسدتالم

الحجدر فقدال أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طسدتلمه و قبلده فقدال الرجدل أ أربدج إو للبدج عليده أ أربددج
إو زوحمددج فقددال بددن عمددر اجاددل أ أربددج بدداليمن أربددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طسددتلمه و قبلدده قددال

و دذا ددو ال يددر بددن عر ددي روب عندده حمداد بددن ز ددد وال يددر بددن عر ددي دوفي طكنددى أبددا سددلمة سددمع مددن
أنددل بددن مال د وليددر واحددد مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم روب عندده سدداياو الطددوري وليددر

واحدد مددن ا ئمددة قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن عمدر حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي عندده مددن ليددر وجدده

علدى ددذا عنددد أ دل الالددم طسددتحبوو تقبيدل الحجدر فد و لدم طمكندده ولددن طصدل إليدده اسددتلمه بيدده وقبددل بددده
ومو لم طصل إليه استقبله إذا حاذب به و بر و و قول الشافاي

باب ما جاء أنه ببدأ بالص ا قبل المروة
[  ] 862حددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن جا ددر بددن محمددد عددن أبيدده عددن جددابر أو
النبي صلى هللا عليه وسلم حين قدم مكة طداب بالبيدج سد اا فقد أر ل واتخدذوا مدن مقدام إبدراييم مصدلى و
فصددلى خلددف المقددام اددم أتددى الحجددر فاسددتلمه اددم قددال نبدددأ بمددا بدددأ هللا بدده فبدددأ بالص د ا وقد أر ل إو الص د ا
والمدروة مدن شدداائر هللا و قدال أبددو عيسدى ددذا حددب

حسدن صددحيح والامدل علددى دذا عنددد أ دل الالددم

أنه بالص ا قبل المروة ف و بدأ بالمروة قبل الصد ا لدم طجد ه و ددأ بالصد ا واختلدف أ دل الالدم فديمن طداب
بالبيج ولم ططف بين الص ا والمروة حتى رجدع فقدال بادا أ دل الالدم إو لدم ططدف بدين الصد ا والمدروة

حتى خرق من مكة فد و ذ در و دو قر دب منهدا رجدع فطداب بدين الصد ا والمدروة ومو لدم بدذ ر حتدى أتدى

بالده أج أه وعليه دم و و قدول سداياو الطدوري وقدال باضدهم إو تدره الطدواب بدين الصد ا والمدروة حتدى
رجع إلى بالده ف نه ال طج ه و دو قدول الشدافاي قدال الطدواب بدين الصد ا والمدروة واجدب ال طجدوز الحدج
إال به
باب ما جاء في الساي بين الص ا والمروة
[  ] 863حددانا قتي ددة حد دانا سدداياو بدن عيينددة عدن عمددرو بدن دبنددار عدن طدداوح عدن بددن ع داح قددال

إنمدا سداى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بالبيدج و ددين الصد ا والمدروة ليدري المشدر ين قوتده قدال وفددي
ال اب عن عائشة وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حددب

بدن ع داح حددب

حسدن صدحيح و دو الدذي

طستح ه أ ل الالم أو طساى بين الص ا والمروة ف و لم طسع ومشى بين الص ا والمروة رأوه جائ ا
[  ] 864حدانا بوسف بن عيسى حدانا بن فضيل عن عطاء بدن السدائب عدن طيدر بدن جمهداو قدال
أربدج بدن عمدر طمشددي فدي السداي فقلدج لدده أتمشدي فدي السدداي بدين الصد ا والمدروة قددال لد ن سدايج لقددد
أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طسدداى ول د ن مشدديج لقددد أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
طمشددي وأنددا شدديد بيددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وروي عددن سددايد بددن جبيددر عددن بددن

عمر نحوه
باب ما جاء في الطواب راك ا
[  ] 865حدددانا بشددر بددن ددالل الصدواب ال صددري حدددانا عبددد الدوارث بددن سددايد وعبددد الو دداب الطق ددي

عدن خالدد الحدذاء عدن عكرمدة عدن بدن ع داح قدال طداب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم علدى راحلتده فد ذا
انتهدى إلدى الددر ن أشدار إليده قددال وفدي ال داب عددن جدابر وأبدي الط يددل وأم سدلمة قدال أبددو عيسدى حدددب
بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح وقددد دره قددوم مددن أ ددل الالددم أو ططددوب الرجددل بالبيددج و ددين الص د ا

والمروة راك ا إال من عذر و و قول الشافاي
باب ما جاء في فضل الطواب

[  ] 866حدانا ساياو بن و يدع حددانا طحيدى بدن طمداو عدن شدر عدن أبدي إسدحاو عدن عبدد هللا بدن
سددايد بددن جبيددر عددن أبيدده عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن طدداب بالبيددج
خمسددين م درة خددرق مددن ذنو دده يددوم ولدتدده أمدده قددال وفددي ال دداب عددن أنددل وابددن عمددر قددال أبددو عيسددى
حدددب

قوله

بددن ع دداح حدددب

لر ددب سددالج محمدددا عددن ددذا الحدددب

فقددال إنمددا بددروب ددذا عددن بددن ع دداح

[  ] 867حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عدن أبدوب السدختياني قدال دانوا طاددوو عبدد هللا

بن سايد بن جبير أفضل من أبيه ولابدد هللا أخ طقدال لده عبدد الملد بدن سدايد بدن جبيدر وقدد روب عنده
أطضا
باب ما جاء في الصالة باد الاصر و اد الص ح لمن ططوب
[  ] 868حدانا أبو عمار وعلي بن خشرم قداال حددانا سداياو بدن عييندة عدن أبدي ال يدر عدن عبدد هللا
بددن بابدداة عددن جبيددر بددن مطاددم أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طددا بنددي عبددد مندداب ال تمنا دوا أحدددا
طاب بهذا البيج وصلى أطة ساعة شاء من ليل أو نهدار وفدي ال داب عدن بدن ع داح وأبدي ذر قدال أبدو

عيسى حدب

جبير حدب

حسن صدحيح وقدد رواه عبدد هللا بدن أبدي نجديح عدن عبدد هللا بدن بابداه أطضدا

وقددد اختلددف أ ددل الالددم فددي الصددالة باددد الاصددر و اددد الص د ح بمكددة فقددال باضددهم ال بدداح بالصددالة
والطواب باد الاصر و اد الص ح و و قول الشافاي وأحمدد ومسدحاو واحتجدوا بحددب

النبدي صدلى هللا

عليه وسلم ذا وقال باضهم إذا طاب باد الاصر لم طصل حتى تغرب الشدمل و دذل أو طداب بادد
صالة الص ح أطضدا لدم طصدل حتدى تطلدع الشدمل واحتجدوا بحددب

عمدر أنده طداب بادد صدالة الصد ح

فلم طصل وخرق من مكة حتى ن ل بدذي طدوب فصدلى بادد مدا طلادج الشدمل و دو قدول سداياو الطدوري

ومال بن أنل
باب ما جاء ما طق أر في ر اتي الطواب
[  ] 869أخبرنا أبو مصاب المدني قراءة عن عبد الا

بن عمدراو عدن جا در بدن محمدد عدن أبيده

عدن جدابر بدن عبدد هللا أو رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قد أر فددي ر اتدي الطدواب بسدورتي اإلخددال

قل طا أبها الكافروو وقل و هللا أحد

[  ] 870حدانا ناد حدانا و يع عن ساياو عن جا ر بدن محمدد عدن أبيده أنده داو طسدتحب أو طقد أر

في ر اتي الطواب بقل طا أبها الكافروو وقدل دو هللا أحدد قدال أبدو عيسدى و دذا أصدح مدن حددب
الا د بددن عمدراو وحدددب

جا ددر بدن محمددد عدن أبيدده فددي دذا أصددح مدن حدددب

أبيه عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم وعبد الا

عبدد

جا ددر بدن محمددد عددن

بن عمراو ضعيف في الحدب

باب ما جاء في رايية الطواب عر انا
[  ] 871حدانا علي بن خشرم أخبرنا ساياو بن عيينة عن أبي إسحاو عدن ز دد بدن أايدع قدال سدالج

عليدا بدداي شديء باطددج قدال بددار ع ال بددخل الجنددة إال ن دل مسددلمة وال ططدوب بالبيددج عر داو وال طجتمددع

المسلموو والمشر وو باد عامهم ذا ومن او بينه و ين النبدي صدلى هللا عليده وسدلم عهدد فاهدده إلدى
مدته ومن ال مدة له فار ادة اشدهر قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة قدال أبدو عيسدى حددب

علدي حددب

حسن
[  ] 872حدددانا بددن أبددي عمددر ونصددر بددن علددي قدداال حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن أبددي إسددحاو نحددوه
وقاال ز د بن بطيع و ذا أصح قال أبو عيسى وشع ة و م فيه فقال ز د بن أايل
باب ما جاء في دخول الكع ة
[  ] 873حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا و يددع عددن إسددماعيل بددن عبددد المل د عددن بددن أبددي مليكددة عددن
عائشة قالج خرق النبي صلى هللا عليه وسلم من عنددي و دو قر در الادين طيدب الدن ل فرجدع الدي و دو
ح ن فقلج له فقال إني دخلج الكع ة وودت أني لم أكدن فالدج إندي أخداب أو أكدوو أتابدج أمتدي مدن

بادي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الصالة في الكع ة

[  ] 874حدددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن عمددرو بددن دبنددار عددن بددن عمددر عددن بددالل أو النبددي
صلى هللا عليه وسلم صلى في جوب الكع ة قدال بدن ع داح لدم طصدل ولكنده بدر قدال وفدي ال داب عدن
أسددامة بددن ز ددد وال ضددل بددن ع دداح وعطمدداو بددن طلحددة وشددي ة بددن عطمدداو قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

بددالل

حسن صدحيح والامدل عليده عندد أكطدر أ دل الالدم ال بدروو بالصدالة فدي الكع دة باسدا وقدال مالد

بن أنل ال باح بالصالة النافلة في الكع ة و ره أو تصلى المكتو ة في الكع دة وقدال الشدافاي ال بداح
أو تصلى المكتو ة والتطوع في الكع ة و حكم النافلة والمكتو ة في الطهارة والقبلة سواء

باب ما جاء في سر الكع ة
[  ] 875حددانا محمدود بدن لدديالو حددانا أبدو داود عدن شددع ة عدن أبدي إسدحاو عددن ا سدود بدن ب ددد

أو بن ال يدر قدال لده حدداني بمدا اندج ت ضدي إليد أم المدؤمنين طاندي عائشدة فقدال حدداتني أو رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال لها لوال أو قوم حدب

عهد بالجا لية لهددمج الكع دة وجالدج لهدا بدابين

قال فلما مل بن ال ير دمها وجال لها بابين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الصالة في الحجر
[  ] 876حدانا قتي ة حدانا عبدد الا د بدن محمدد عدن علقمدة بدن أبدي علقمدة عدن أمده عدن أبيده عدن

عائش ددة قال ددج ن ددج أح ددب أو أدخ ددل البي ددج فاص ددلي في دده فاخ ددذ رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم بي دددي
فادخلني الحجر فقال صلي في الحجدر إو أردت دخدول البيدج ف نمدا دو قطادة مدن البيدج ولكدن قومد
استقصروه حدين بندو الكع دة فداخرجوه مدن البيدج قدال أبدو عيسدى دذا حددب

أبي علقمة و علقمة بن بالل

حسدن صدحيح وعلقمدة بدن

باب ما جاء في فضل الحجر ا سود والر ن والمقام
[  ] 877حدددانا قتي ددة حدددانا جر ددر عددن عطدداء بددن السددائب عددن سددايد بددن جبيددر عددن بددن ع دداح قددال
قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ند ل الحجدر ا سدود مدن الجندة و دو أشدد بياضدا مدن اللدبن فسدودته

خطاطدا بندي ادم قدال وفدي ال دداب عدن عبدد هللا بدن عمددرو وأبدي ر درة قدال أبددو عيسدى حددب

حدب

حسن صحيح

بدن ع دداح

[  ] 878حدددانا قتي ددة حدددانا ب ددد بددن زر ددع عددن رجدداء أبددي طحيددى قددال سددماج مسددافاا الحاجددب قددال
س ددماج عب ددد هللا ب ددن عم ددرو طق ددول س ددماج رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم طق ددول إو ال ددر ن والمق ددام

طاقوتتاو من طاقوت الجندة طمدل هللا نور مدا ولدو لدم ططمدل نور مدا ضداءتا مدا بدين المشدرو والمغدرب
قال أبو عيسى ذا بروب عن عبد هللا بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنل أطضا و و حدب

لر ب

باب ما جاء في الخروق إلى منى والمقام بها
[  ] 879حدانا أبدو سدايد ا شدج حددانا عبدد هللا بدن ا جلدح عدن إسدماعيل بدن مسدلم عدن عطداء عدن

بددن ع دداح قددال صددلى بنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بمنددى ال هددر والاصددر والمغددرب والاشدداء
وال جر ام لدا إلى عرفات قال أبو عيسى ومسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل ح ه
[  ] 880حدانا أبو سايد ا شدج حددانا عبدد هللا بدن ا جلدح عدن ا عمدل عدن الحكدم عدن مقسدم عدن

بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى بمنددى ال هددر وال جددر اددم لدددا إلددى عرفددات قددال وفددي
ال اب عن عبد هللا بن ال ير وأنل قال أبو عيسى حددب

مقسدم عدن بدن ع داح قدال علدي بدن المددبني

قدال طحيدى قدال شددع ة لدم طسدمع الحكددم مدن مقسدم إال خمسدة أشددياء وعدد ا ولديل ددذا الحددب

شع ة

فيمدا عددد

باب ما جاء أو منى مناخ من سبق
[  ] 881حدددانا بوسددف بددن عيسددى ومحمددد بددن أبدداو قدداال حدددانا و يددع عددن إس درائيل عددن إب دراييم بددن
مهدداجر عددن بوسددف بددن ما د عددن أمدده مسدديكة عددن عائشددة قالددج قلنددا طددا رسددول هللا أال نبنددي ل د بيتددا
ط ل بمنى قال ال منى مناخ من سبق قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في تقصير الصالة بمنى

حسن صحيح

عددن إس درائيل عددن أبددي إسددحاو عددن حاراددة بددن و ددب قددال

[  ] 882حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو ا حددو

صليج مع النبي صلى هللا عليه وسلم بمنى امن ما او الناح وأكطره ر اتين قال وفدي ال داب عدن بدن
مسداود وابدن عمدر وأنددل قدال أبدو عيسدى حدددب

حارادة بدن و دب حدددب

حسدن صدحيح وروي عدن بددن

مسدداود أندده قددال صددليج مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بمنددى ر اتددين ومددع أبددي بكددر ومددع عمددر ومددع
عطمدداو ر اتددين صددد ار مددن إمارتدده وقددد اختلددف أ ددل الالددم فددي تقصددير الصددالة بمنددى

باددا أ ددل الالددم لدديل

ددل مكددة فقددال

ددل مكددة أو طقصددروا الصددالة بمنددى إال مددن دداو بمنددى مسدداف ار و ددو قددول بددن

جر ج وساياو الطدوري و حيدى بدن سدايد القطداو والشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدال باضدهم ال بداح

مكة أو طقصروا الصالة بمنى و و قول ا وزاعي ومال وساياو بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي

دل

باب ما جاء في الوقوب بارفات والدعاء بها
[  ] 883حدانا قتي ة حدانا ساياو بن عيينة عن عمرو بن دبنار عن عمرو بن عبدد هللا بدن صد واو

عن ب د بن شي او قال أتانا بن مر ع ا نصداري ونحدن وقدوب بدالموقف مكاندا ب اعدده عمدرو فقدال إندي
رسددول رس ددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم إل دديكم طقددول وند دوا علددى مش دداعر م ف د نكم عل ددى إرث م ددن إرث
إبدراييم قددال وفددي ال دداب عددن علددي وعائشددة وجبيددر بددن مطاددم والشددر د بددن سددو د الطق ددي قددال أبددو عيسددى

حدددب

بددن مر ددع ا نصدداري حدددب

حسددن صددحيح ال نارفدده إال مددن حدددب

دبنار وابن مر ع اسمه ب د بن مر ع ا نصاري ومنما طارب له ذا الحدب

بددن عيينددة عددن عمددرو بددن
الواحد

[  ] 884حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى الصددنااني ال صددري حدددانا محمددد بددن عبددد الددرحمن الط دداوي

حدانا شام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالج انج قر ل ومن داو علدى دبنهدا و دم الحمدل طق دوو

بالم دل ة طقولوو نحن قطين هللا و او من سدوا م طق دوو بارفدة فدان ل هللا تادالى ل ادم أفيضدوا مدن حيد
أفا

الناح و قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح قدال وماندى دذا الحددب

أو أ دل مكدة دانوا

ال طخرجددوو مددن الحددرم وعرفددة خددارق الحددرم وأ ددل مكددة ددانوا طق ددوو بالم دل ددة و قولددوو نحددن قطددين هللا

طانددي سددكاو هللا ومددن سددوب أ ددل مكددة ددانوا طق ددوو بارفددات فددان ل هللا تاددالى ل اددم أفيض دوا مددن حي د
أفا

الناح و والحمل م أ ل الحرم

باب ما جاء أو عرفة لها موقف
[  ] 885حدانا محمد بدن بشدار حددانا أبدو أحمدد ال يدري حددانا سداياو عدن عبدد الدرحمن بدن الحدارث
بددن عيدداح بددن أبددي ر ياددة عددن ز ددد بددن علددي عددن أبيدده عددن عبيددد هللا بددن أبددي ارفددع عددن علددي بددن أبددي
طالب رضى هللا تاالى عنه قال وقف رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بارفدة فقدال دذه عرفدة و دذا دو
الموقف وعرفة لها موقف ام أفا

حين لر ج الشمل وأردب أسامة بن ز د وجال طشدير بيدده علدى

ينتدده والندداح طضددر وو طمينددا وشددماال بلت ددج إلدديهم و قددول طددا أبهددا الندداح علدديكم السددكينة اددم أتددى جماددا

فصلى بهم الصالتين جمياا فلما أص ح أتى ق ي فوقدف عليده وقدال دذا قد ي و دو الموقدف وجمدع لهدا

موقددف اددم أفددا

حتددى انتهددى إلددى وادي محسددر فقددرع ناقتدده فخبددج حتددى جدداوز ال دوادي فوقددف وأردب

ال ضل ام أتى الجمرة فرما ا ام أتى المنحدر فقدال دذا المنحدر ومندى لهدا منحدر واسدت تته جار دة شدابة
مدن خدطام فقالددج أو أبدي شديد بيددر قدد أدر تدده فر ضدة هللا فدي الحددج أفيجد

أو أحدج عندده قدال حجددي

عدن أبيد قددال ولددوب عنددق ال ضددل فقددال الع داح طددا رسددول هللا لددم لو ددج عنددق بددن عمد قددال أربددج شددابا
وشدابة فلدم امدن الشديطاو عليهمدا ادم أتداه رجدل فقددال طدا رسدول هللا إندي أفضدج قبدل أو أحلدق قدال احلددق
أو قصر وال حرق قال وجداء اخدر فقدال طدا رسدول هللا إندي ذبحدج قبدل أو أرمدي قدال ارم والحدرق قدال ادم
أتددى البيددج فطدداب بدده اددم أتددى زم د م فقددال طددا بنددي عبددد المطلددب ل دوال أو طغلد كم الندداح عندده لن عددج قددال
وفي ال اب عن جابر قدال أبدو عيسدى حددب

من ذا الوجه من حدب

علدي حددب

حسدن صدحيح ال نارفده مدن حددب

علدى إال

عبد الرحمن بن الحارث بن عياح وقد رواه لير واحدد عدن الطدوري مطدل دذا

والامل على ذا عند أ ل الالم رأوا أو طجمع بين ال هر والاصر بارفدة فدي وقدج ال هدر وقدال بادا
أ ددل الالددم إذا صددلى الرجددل فددي رحلدده ولددم طشددهد الصددالة مددع اإلمددام إو شدداء جمددع ددو بددين الصددالتين
مطل ما صنع اإلمام قال وز د بن علي و بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم
باب ما جاء في اإلفاضة من عرفات
[  ] 886حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع و شددر بددن السددري وأبددو نعدديم قددالوا حدددانا سدداياو بددن
عيينة عن أبي ال ير عن جابر أو النبي صلى هللا عليده وسدلم أوضدع فدي وادي محسدر وزاد فيده بشدر
وأفددا

مددن جمددع وعليدده السددكينة وأمددر م بالسددكينة وزاد فيدده أبددو نعدديم وأمددر م أو برم دوا بمطددل حص دى

الحذب وقال لالي ال أراكم بادد عدامي دذا قدال وفدي ال داب عدن أسدامة بدن ز دد قدال أبدو عيسدى حددب

جابر حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الجمع بين المغرب والاشاء بالم دل ة
[  ] 887حدانا محمد بن بشار حدانا طحيدى بدن سدايد القطداو حددانا سداياو الطدوري عدن أبدي إسدحاو

عددن عبددد هللا بددن مال د أو بددن عمددر صددلى بجمددع فجمددع بددين الصددالتين ب قامددة وقددال أربددج رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم فال مطل ذا في ذا المكاو
[  ] 888حدانا محمد بن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد عدن إسدماعيل بدن أبدي خالدد عدن أبدي إسدحاو
عن سايد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمطله قال محمد بن بشدار قدال طحيدى
والصواب حدب

ساياو قال وفي ال اب عن علي وأبي أبوب وعبد هللا بن سايد وجابر وأسدامة بدن ز دد

قددال أبددو عيسددى حدددب

ساياو حدب

بددن عمددر فددي رواطددة سدداياو أصددح مددن رواطددة إسددماعيل بددن أبددي خالددد وحدددب

صحيح حسن والامل على ذا عند أ دل الالدم نده ال تصدلي صدالة المغدرب دوو جمدع

ف ذا أتى جماا و و الم دل ة جمع بين الصالتين ب قامة واحدة ولم بتطوع فيمدا بينهمدا و دو الدذي اختداره

باددا أ ددل الالددم وذ ددب إليدده و ددو قددول سدداياو الطددوري قددال سدداياو ومو شدداء صددلى المغددرب اددم تاشددى

ووضع ايابه ام أقام فصلى الاشداء فقدال بادا أ دل الالدم طجمدع بدين المغدرب والاشداء بالم دل دة بداذاو
ومقامتين بؤذو لصدالة المغدرب و ديم و صدلي المغدرب ادم ط ديم و صدلي الاشداء و دو قدول الشدافاي قدال

أبدو عيسدى وروب إسدرائيل ددذا الحددب
وحدب

عدن أبدي إسددحاو عدن عبدد هللا وخالدد ابنددي مالد عدن بدن عمددر

سايد بدن جبيدر عدن بدن عمدر دو حددب

حسدن صدحيح أطضدا رواه سدلمة بدن هيدل عدن سدايد

بن جبير وأما أبو إسحاو فرواه عن عبد هللا وخالد ابني مال عن بن عمر
باب ما جاء فيمن أدره اإلمام بجمع فقد أدره الحج
[  ] 889حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد وعبد الرحمن بن مهدي قاال حددانا سداياو عدن
بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بدن طامدر أو ناسدا مدن أ دل نجدد أتدوا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
و و بارفة فسالوه فامر منادطا فنادب الحدج عرفدة مدن جداء ليلدة جمدع قبدل طلدوع ال جدر فقدد أدره الحدج
أطددام منددى االاددة فمددن تاجددل فددي بددومين فددال إاددم عليدده ومددن تدداخر فددال إاددم عليدده قددال وزاد طحيددى وأردب

رجال فنادب
[  ] 890حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن سدداياو الطددوري عددن بكيددر بددن عطدداء عددن
عبددد الددرحمن بددن طامددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه بماندداه وقددال بددن أبددي عمددر سدداياو بددن
عيينة و ذا أجود حدب

رواه ساياو الطوري قال أبو عيسى والامل علدى حددب

عبدد الدرحمن بدن طامدر

عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م اندده مددن لددم طقددف بارفددات قبددل طلددوع

ال جر فقد فاته الحج وال طج

عنه إو جاء باد طلوع ال جر و جالها عمرة وعليه الحدج مدن قابدل و دو

قول الطوري والشافاي وأحمد ومسحاو قال أبو عيسى وقد روب شدع ة عدن بكيدر بدن عطداء نحدو حددب

الطوري قال وسماج الجارود طقول سماج و ياا أنه ذ ر ذا الحدب

فقال ذا الحدب

أم المناس

[  ] 891حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن داود بن أبدي ندد ومسدماعيل بدن أبدي خالدد وز ر دا بدن

أبي زائدة عن الشابي عدن عدروة بدن مضدرح بدن أوح بدن حارادة بدن الم الطدائي قدال أتيدج رسدول هللا
صدلى هللا عليده وسدلم بالم دل ددة حدين خدرق إلددى الصدالة فقلدج طددا رسدول هللا إندي ج ددج مدن جبلدي طدديء
أكللج راحلتي وأتابج ن سي وهللا مدا تر دج مدن حبدل إال وق دج عليده فهدل لدي مدن حدج فقدال رسدول هللا
صدلى هللا عليده وسدلم مدن شدهد صدالتنا دذه ووقدف مانددا حتدى نددفع وقدد وقدف بارفدة قبدل ذلد لدديال أو
نهدا ار فقددد أتدم حجدده وقضدى ت طدده قدال أبددو عيسدى ددذا حددب

حسددن صدحيح قددال قولده ت طدده طاندي نسددكه

قولده مددا تر ددج مددن حبددل إال وق ددج عليده إذا دداو مددن رمددل طقددال لدده حبدل ومذا دداو مددن حجددارة طقددال لدده
جبل
باب ما جاء في تقدطم الضا ة من جمع بليل
[  ] 892حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن أبوب عن عكرمة عن بدن ع داح قدال باطندي رسدول هللا
صدلى هللا عليده وسددلم فدي اقددل مدن جمدع بليددل قدال وفددي ال داب عدن عائشددة وأم حبي دة وأسددماء بندج أبددي
بكر وال ضل بن ع اح
[  ] 893حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن المساودي عن الحكم عن مقسدم عدن بدن ع داح أو النبدي
صلى هللا عليه وسلم قدم ضا ة أ له وقال ال ترمدوا الجمدرة حتدى تطلدع الشدمل قدال أبدو عيسدى حددب

بددن ع دداح حدددب

عنددد الالددم لددم بددروا باسددا أو بتقدددم الضددا ة

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا الحدددب

من الم دل ة بليل طصيروو إلى مندى وقدال أكطدر أ دل الالدم بحددب

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنهدم ال

برمددوو حتددى تطلددع الشددمل ورخددص باددا أ ددل الالددم فددي أو برم دوا بليددل والامددل علددى حدددب
صددلى هللا عليدده وسددلم أنهددم ال برمددوو و ددو قددول الطددوري والشددافاي قددال أبددو عيسددى حدددب

باطنددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي اقددل حدددب
ذا الحدب

عنه شع ة

بددن ع دداح

صددحيح روي عندده مددن ليددر وجدده وروب شددع ة

عن مشاح عن عطاء عن بن ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم قدم ضدا ة أ لده مدن

جمع بليل و ذا حدب
دذا الحدددب

النبددي

خطدا أخطدا فيده مشداح وزاد فيده عدن ال ضدل بدن ع داح وروب بدن جدر ج وليدره

عدن عطدداء عددن بدن ع دداح ولددم بدذ روا فيدده عدن ال ضددل بددن ع داح ومشدداح بصددري روب

باب ما جاء في رمي بوم النحر ضحى
[  ] 894حدانا علي بن خشرم حدانا عيسى بن بونل عن بن جر ج عدن أبدي ال يدر عدن جدابر قدال
كدداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم برمددي بددوم النحددر ضددحى وامددا باددد ذل د ف اددد زوال الشددمل قددال أبددو
عيسى ذا حدب

إال باد ال وال

حسن صحيح والامل على ذا الحدب

عند أكطر الالم انده ال برمدي بادد بدوم النحدر

باب ما جاء أو اإلفاضة من جمع قبل طلوع الشمل
[  ] 895حدانا قتي ة حدانا أبو خالد ا حمر عدن ا عمدل عدن الحكدم عدن مقسدم عدن بدن ع داح أو
النبي صلى هللا عليه وسلم أفا

بن ع اح حدب

قبل طلوع الشمل قال وفدي ال داب عدن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب

حسن صحيح ومنما او أ ل الجا لية بنت روو حتى تطلع الشمل ام طايضوو

[  ] 896حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود قددال أن انددا شددع ة عددن أبددي إسددحاو قددال سددماج

عمرو بن ميموو طحدث طقول نا وقوفا بجمع فقال عمدر بدن الخطداب إو المشدر ين دانوا ال طايضدوو
حتى تطلع الشمل و انوا طقولوو أشرو ابير ومو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم خدال هم فافدا
قبل طلوع الشمل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

عمدر

باب ما جاء أو الجمار التي برمى بها مطل حصى الخذب
[  ] 897حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد القطداو حددانا بدن جدر ج عدن أبدي ال يدر عدن
جددابر قددال أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم برمددي الجمددار بمطددل حصددى الخددذب قددال وفددي ال دداب
عن سليماو بن عمدرو بدن ا حدو

عدن أمده و دي أم جنددب ا زدطدة وابدن ع داح وال ضدل بدن ع داح

وعبد الرحمن بن عطماو التميمي وعبد الرحمن بن مااذ قال أبو عيسى ذا حدب

الذي اختاره أ ل الالم أو تكوو الجمار التي برمى بها مطل حصى الخذب

حسدن صدحيح و دو

باب ما جاء في الرمي باد زوال الشمل
[  ] 898حدانا أحمد بن عبدة الضبي ال صري حددانا ز داد بدن عبدد هللا عدن الحجداق عدن الحكدم عدن
مقسم عن بن ع اح قال او رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم برمدي الجمدار إذا ازلدج الشدمل قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في رمي الجمار راك ا وماشيا
[  ] 899حددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا طحيددى بددن ز ر ددا بددن أبددي ازئدددة أخبرنددا الحجدداق عددن الحكددم عددن

مقسم عن بن ع اح أو النبي صلى هللا عليده وسدلم رمدى الجمدرة بدوم النحدر راك دا قدال وفدي ال داب عدن
جابر وقدامة بن عبد هللا وأم سليماو بن عمرو بن ا حو

قدال أبدو عيسدى حددب

بدن ع داح حددب

حسن والامل على ذا عند باا أ ل الالدم واختدار باضدهم أو طمشدي إلدى الجمدار وقدد روي عدن بدن
عمر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده داو طمشدي إلدى الجمدار ووجده دذا الحددب

عنددنا أنده ر دب

في باا ا طام ليقتدي به في فاله و ال الحدبطين مستامل عند أ ل الالم
[  ] 900حدددانا بوسددف بددن عيسددى حدددانا بددن نميددر عددن عبيددد هللا عددن نددافع عددن بددن عمددر أو النبددي

صلى هللا عليه وسلم او إذا رمدى الجمدار مشدى إليهدا ذاي دا وراجادا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صدحيح والامددل علددى ددذا عنددد أكطدر أ ددل الالددم باضددهم بر ددب بددوم النحدر و مشددي فددي ا طددام التددي باددد

بوم النحر قال أبو عيسى و او من قال دذا إنمدا أراد أت داع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي فالده نده

إنما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه ر دب بدوم النحدر حيد

ذ دب برمدي الجمدار وال برمدي بدوم

النحر إال جمرة الا ة
باب ما جاء يف ترمى الجمار
[  ] 901حدانا بوسف بن عيسى حدانا و يع حدانا المساودي عن جدامع بدن شدداد أبدي صدخرة عدن
عبددد الددرحمن بددن ب ددد قددال لمددا أتددى عبددد هللا جم درة الا ددة اسددت طن ال دوادي واسددتقبل القبلددة وجاددل برم دي

الجمدرة علددى حاج ده ا طمددن ادم رمددى بسد ع حصدديات طكبدر مددع دل حصدداة ادم قددال وهللا الدذي ال إلدده إال
و من هندا رمدى الدذي أن لدج عليده سدورة ال قدرة حددانا نداد حددانا و يدع عدن المسداودي بهدذا اإلسدناد

نحوه قال وفي ال اب عن ال ضل بن ع اح وابن ع داح وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب

حدب

بدن مسداود

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم طختاروو أو برمي الرجدل مدن بطدن الدوادي بسد ع

حصدديات طكبددر مددع ددل حصدداة وقددد رخددص باددا أ ددل الالددم إو لددم طمكندده أو برمددي مددن بطددن ال دوادي
رمى من حي

قدر عليه ومو لم طكن في بطن الوادي

[  ] 902حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي وعلددي بد ن خشددرم قدداال حدددانا عيسددى بددن بددونل عددن عبيددد
هللا بن أبي ز اد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إنمدا جادل رمدي
الجمار والساي بين الص ا والمروة إلقامة ذ ر هللا قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية طرد الناح عند رمي الجمار
[  ] 903حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا مددرواو بددن مااو ددة عددن أطمددن بددن نابددل عددن قدامددة بددن عبددد هللا
قال رأبج النبي صدلى هللا عليده وسدلم برمدي الجمدار علدى ناقدة لديل ضدرب وال طدرد وال إليد إليد قدال
وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن حن لددة قددال أبددو عيسددى حدددب
ومنما طارب ذا الحدب

من ذا الوجه و و حدب

باب ما جاء في اإلشتراه في البدنة وال قرة

قدامددة بددن عبددد هللا حدددب

حس دن صددحيح

أطمن بن نابل و و اقة عند أ ل الحدب

[  ] 904حدانا قتي ة حددانا مالد بدن أندل عدن أبدي ال يدر عدن جدابر قدال نحرندا مدع النبدي صدلى هللا
عليه وسلم عام الحدببية ال قرة عد ن سد اة والبدندة عدن سد اة قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر وأبدي ر درة
وعائشددة وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

جددابر حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل

الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م بدروو الجد ور عدن سد اة وال قدرة عدن سد اة و دو

قددول سدداياو الطددوري والشددافاي وأحمددد وروي عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو ال ق درة
عن س اة والج ور عن عشرة و و قول إسحاو واحدتج بهدذا الحددب

حددب

بدن ع داح إنمدا نارفده مدن

وجه واحد
[  ] 905حدانا الحسين بن حر

ولير واحد قالوا حدانا ال ضل بن موسى عن حسين بدن واقدد عدن

عل اء بن احمر عن عكرمة عدن بدن ع داح قدال ندا مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فحضدر
ا ضدحى فاشدتر نا فدي ال قدرة سد اة وفدي الجد ور عشدرة قدال أبددو عيسدى دذا حدددب

حدب

حسدن لر دب و ددو

حسين بن واقد

باب ما جاء في إشاار البدو
[  ] 906حددانا أبدو ر ددب حددانا و يدع عددن شدام الدسدتوائي عددن قتدادة عدن أبددي حسداو ا عدرق عددن
بن ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم قلد نالين وأشار الهدي في الشق ا طمن بدذي الحلي دة وأمداط
عندده الدددم قددال وفددي ال دداب عددن المسددور بددن مخرمددة قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن ع دداح حدددب

حسددن

صحيح وأبو حساو ا عرق اسمه مسلم والامل على دذا عندد أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا

عليه وسدلم وليدر م بدروو اإلشداار و دو قدول الطدوري والشدافاي وأحمدد ومسدحاو قدال سدماج بوسدف بدن

عيسددى طقددول سددماج و ياددا طقددول حددين روب ددذا الحدددب

قددال ال تن ددروا إلددى قددول أ ددل ال درأي فددي ددذا

فد و اإلشدداار سددنة وقددولهم بدعددة قددال وسددماج أبددا السددائب طقددول نددا عنددد و يددع فقددال لرجددل عنددده ممددن
بن در فددي الدرأي أشددار رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم و قدول أبددو حني ددة دو مطلددة قددال الرجدل ف ندده قددد

روي عن إبراييم النخاي أنه قال اإلشداار مطلدة قدال ف أربدج و يادا لضدب لضد ا شددبدا وقدال أقدول لد

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقول قال إبراييم ما أحق باو تح ل ادم ال تخدرق حتدى تند ع عدن

قول

ذا

باب
[  ] 907حدددانا قتي ددة وأبددو سددايد ا شددج قدداال حدددانا طحيددى بددن اليمدداو عددن سدداياو عددن عبيددد هللا عددن

نددافع عددن بددن عمددر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اشددترب دطدده مددن قدبددد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ب ال نارفه من حدب

الطوري إال من حدب

طحيى اليماو وروي عن نافع أو بن عمدر اشدترب مدن

قدبد قال أبو عيسى و ذا أصح
باب ما جاء في تقليد الهدي للم يم
[  ] 908حدانا قتي ة حدانا اللي

عدن عبدد الدرحمن بدن القاسدم عدن أبيده عدن عائشدة أنهدا قالدج فتلدج

قالئد دي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ادم لدم طحدرم ولدم بتدره شدي ا مدن الطيداب قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند باا أ ل الالم قالوا إذا قلد الرجدل الهددي و دو بر دد الحدج

لددم طحددرم عليدده شدديء مددن الطيدداب والطيددب حتددى طحددرم وقددال باددا أ ددل أعلددم إذا قلددد الرجددل دطدده فقددد
وجب عليه ما وجب على المحرم
باب ما جاء في تقليد الغنم
[  ] 909حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي عدن سداياو عدن منصدور عدن إبدراييم
عن ا سدود عدن عائشدة قالدج ندج أفتدل قالئدد ددي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لهدا لنمدا ادم ال
طحدرم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب

النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م بروو تقليد الغنم
باب ما جاء إذا عطب الهدي ما طصنع به

[  ] 910حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده
عدن ناجيدة الخ اعددي صداحب بدددو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدال قلددج طدا رسددول هللا يدف أصددنع

بمددا عطددب مددن البدددو قددال انحر ددا اددم المددل نالهددا فددي دمهددا اددم خددل بددين الندداح و ينهددا فياكلو ددا وفددي
ال اب عن ذه ب أبي قبيصة الخ اعي قال أبو عيسى حدب

ناجيدة حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى

دذا عنددد أ دل الالددم قددالوا فدي دددي التطددوع إذا عطدب ال طاكددل ددو وال أحدد مددن أ ددل رفقتده و خلددى بيندده
و ددين الندداح طاكلوندده وقددد أج د أ عندده و ددو قددول الشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددالوا إو أكددل مندده شددي ا لددرم
بقدر ما أكل منه وقال باا أ ل الالم إذا أكل من دي التطوع شي ا فقد ضمن الذي أكل
باب ما جاء في ر وب البدنة
[  ] 911حدانا قتي ة حدانا أبدو عواندة عدن قتدادة عدن أندل أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم رأب رجدال

طسوو بدنة فقال لده ار بهدا فقدال طدا رسدول هللا إنهدا بدندة قدال لده فدي الطالطدة أو فدي الرابادة ار بهدا و حد
أو و ل قال وفي ال اب عن علي وأبي ر رة وجابر قال أبو عيسى حددب

أندل حددب

حسدن صدحيح

وقدد رخدص قددوم مدن أ دل الالددم مد ن أصددحاب النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم وليدر م فددي ر دوب البدنددة إذا
احتاق إلى رهر ا و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو وقال باضهم ال بر ب ما لم طضطر إليها
باب ما جاء باي جانب الرأح ببدأ في الحلق
[  ] 912حددانا أبدو عمدار الحسدين بدن حر د

حددانا سداياو بدن عييندة عدن شدام بدن حسداو عدن بدن

سير ن عن أنل بن مال قال لما رمى النبي صدلى هللا عليده وسدلم الجمدرة نحدر نسدكه ادم نداول الحدالق
شقه ا طمن فحلقه فاعطاه أبا طلحة ام ناوله شقه ا طسر فحلقه فقال اقسدمه بدين النداح حددانا بدن أبدي

عمر حدانا ساياو عن شام نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الحلق والتقصير
[  ] 913حدانا قتي دة حددانا الليد

عدن ندافع عدن بدن عمدر قدال حلدق رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

وحلدق طائ دة مدن أصدحابه وقصدر باضدهم قدال بددن عمدر إو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال رحددم

هللا المحلقين مرة أو مرتين ام قال والمقصر ن قال وفي ال اب عن بن ع داح وابدن أم الحصدين ومدارب
وأبي سايد وأبي مر م بن جنادة وأبي ر رة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صدحيح والامدل علدى دذا

عند أ دل الالدم طختداروو أو طحلدق أرسده ومو قصدر بدروو أو ذلد طجد

والشافاي وأحمد ومسحاو

عنده و دو قدول سداياو الطدوري

باب ما جاء في اريية الحلق للنساء
[  ] 914حددانا محمدد بدن موسدى الجرشددي ال صدري حددانا أبدو داود الطيالسددي حددانا مدام عدن قتددادة
عن خالح بن عمرو عن علي قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو تحلق المرأة رأسها
[  ] 915حدانا محمد بن بشار حددانا أبدو داود عدن مدام عدن خدالح نحدوه ولدم بدذ ر فيده عدن علدي
قددال أبددو عيسددى حدددب

علددي فيدده اضددطراب وروي ددذا الحدددب

عددن حمدداد بددن سددلمة عددن قتددادة عددن

عائشدة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى أو تحلدق المدرأة أرسدها والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم ال

بروو على المرأة حلقا و روو أو عليها التقصير

باب ما جاء فيمن حلق قبل أو بذبح أو نحر قبل أو برمي
[  ] 916حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي وابددن أبددي عمددر قدداال حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن

ال ددري عددن عيسددى بددن طلحددة عددن عبددد هللا بددن عمددرو أو رجددال سددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

فقدال حلقددج قبددل أو أذبدح فقددال اذبددح وال حددرق وسداله اخددر فقدال نحددرت قبدل أو أرمددي قددال ارم وال حددرق
قال وفي ال اب عن علي وجابر وابن ع اح وابدن عمدر وأسدامة بدن شدر قدال أبدو عيسدى حددب

هللا بددن عمددرو حدددب

عبدد

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم و ددو قددول أحمددد ومسددحاو

وقال باا أ ل الالم إذا قدم نسكا قبل نس فاليه دم
باب ما جاء في الطيب عند اإلحالل قبل ال ارة
[  ] 917حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم أخبرنددا منصددور طانددي بددن زاذاو عددن عبددد الددرحمن بددن

القاسم عن أبيه عن عائشة قالج طيبج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قبدل أو طحدرم و دوم النحدر قبدل
أو ططددوب بالبيددج بطيددب فيدده مسد وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة حدددب

حسن صحيح والامل على ذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م

بددروو أو المحددرم إذا رمددى جم درة الا ددة بددوم النحددر وذبددح وحلددق أو قصددر فقددد حددل لدده ددل شدديء حددرم
عليه إال النساء و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حدل لده دل

شيء إال النساء والطيب وقد ذ ب باا أ ل الالم إلدى دذا مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
ولير م و و قول أ ل الكوفة
باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج
[  ] 918حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن بدن جدر ج عدن عطداء عدن بدن ع داح عدن
ال ضل بن ع داح قدال أردفندي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن جمدع إلدى مندى فلدم بد ل بلبدي حتدى
رمددى الجم درة وفددي ال دداب عددن علددي وابددن مسدداود وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

ال ضددل حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو

الحاق ال طقطع التلبية حتى برمي الجمرة و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء متى تقطع التلبية في الامرة
[  ] 919حدانا ناد حدانا شيم عن بن أبي ليلى عن عطاء عدن بدن ع داح برفدع الحددب

أنده داو

طمس عن التلبية في الامدرة إذا اسدتلم الحجدر قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو قدال أبدو عيسدى
حدب

بن ع اح حسن صدحيح والامدل عليده عندد أكطدر أ دل الالدم قدالوا ال طقطدع الماتمدر التلبيدة حتدى

طستلم الحجر وقال باضهم إذا انتهى إلدى بيدوت مكدة قطدع التلبيدة والامدل علدى حددب

النبدي صدلى هللا

عليه وسلم و ه طقول ساياو والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في طواب ال ارة بالليل
[  ] 920حدانا محمد بن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو عدن أبدي ال يدر عدن بدن

ع اح وعائشة أو النبي صلى هللا عليه وسلم أخر طواب ال ارة إلى الليدل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح وقد رخص باا أ ل الالم فدي أو بدؤخر طدواب ال دارة إلدى الليدل واسدتحب باضدهم أو

ب ور بوم النحر ووسع باضهم أو بؤخر ولو إلى اخر أطام منى
باب ما جاء في ن ول ا بطح
[  ] 921حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا عبددد الددرزاو أخبرنددا عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن

عمر قال او النبي صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعطماو بن لوو ا بطدح قدال وفدي ال داب عدن
عائشة وأبي رافع وابن ع اح قال أبو عيسى حددب
من حدب

بدن عمدر حددب

صدحيح حسدن لر دب إنمدا نارفده

عبد الرزاو عن عبيد هللا بن عمر وقد استحب باا أ ل الالدم ند ول ا بطدح مدن ليدر أو

بددروا ذل د واج ددا إال مددن أحددب ذل د قددال الشددافاي ون د ول ا بطددح لدديل مددن النس د فددي شدديء إنمددا ددو
من ل ن له النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 922حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن عمرو بن دبنار عن عطداء عدن بدن ع داح قدال لديل
التحصيب بشيء إنما و مند ل ن لده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال أبدو عيسدى التحصديب ند ول
ا بطح قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب من ن ل ا بطح
[  ] 923حدانا محمد بن عبد ا علدى حددانا ب دد بدن زر دع حددانا حبيدب المالدم عدن شدام بدن عدروة

عن أبيه عن عائشدة قالدج إنمدا ند ل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ا بطدح نده داو أسدمح لخروجده
قال أبو عيسى ذا ح دب

حسن صحيح حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن شام بن عروة نحوه

باب ما جاء في حج الصبي
[  ] 924حدددانا محمددد بددن طر ددف الكددوفي حدددانا أبددو مااو ددة عددن محمددد بددن سددوقة عددن محمددد بددن
المنكدر عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال رفادج امدرأة صدبيا لهدا إلدى الرسدول صدلى هللا عليده وسدلم فقالدج طدا
رسول هللا ألهذا حج قال نام ول أجر قال وفي ال اب عن بن ع اح حدب

جابر حدب

لر ب

[  ] 925حدانا قتي ة حددانا حداتم بدن إسدماعيل عدن محمدد بدن بوسدف عدن السدائب بدن ب دد قدال حدج

بدي أبدي مددع رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فددي حجدة الدوداع وأنددا بدن سد ع سدنين قدال أبددو عيسدى ددذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 926حدانا قتي ة حدانا ق عة بن سو د ال ا لي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدد هللا عدن

النبدي صدلى هللا عليده وسددلم نحدوه طاندي حدددب

محمدد بدن طر ددف قدال أبدو عيسددى وقدد روي عدن محمددد

بددن المنكدددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مرسددال وقددد اجمددع أ ددل الالددم أو الصددبي إذا حددج قبددل أو
بدره فاليه الحج إذا أدره ال تج يء عنه تل الحجدة عدن حجدة اإلسدالم و دذل المملدوه إذا حدج فدي

رقه ام أعتق فاليه الحج إذا وجد إلى ذل سبيال وال طج

الطوري والشافاي وأحمد ومسحاو

عنه مدا حدج فدي حدال رقده و دو قدول سداياو

باب
[  ] 927حدددانا محمددد بددن إسددماعيل الواسددطي قددال سددماج بددن نميددر عددن أشددا

بددن س دوار عددن أبددي

ال ير عن جابر قال نا إذا حججنا مع النبي صدلى هللا عليده وسدلم فكندا نلبدي عدن النسداء ونرمدي عدن
الصبياو قال أبو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن دذا الوجده وقدد اجمدع أ دل الالدم علدى أو

المرأة ال بلبي عنها لير ا بل ي تلبي عن ن سها و كره لها رفع الصوت بالتلبية
باب ما جاء في الحج عن الشيد الكبير والميج
[  ] 928حدانا أحمد بدن منيدع حددانا روي بدن ع دادة حددانا بدن جدر ج أخبرندي بدن شدهاب قدال حدداني

سليماو بن طسار عن عبد هللا بن ع اح عن ال ضدل بدن ع داح أو امدرأة مدن خدطام قالدج طدا رسدول هللا

إو أبددي أدر تدده فر ضددة هللا فددي الحددج و ددو شدديد بيددر ال طسددتطيع أو طسددتوي علددى رهددر ال ايددر قددال

حجي عنه قال وفي ال اب عدن علدي و ر ددة وحصدين بدن عدوب وأبدي رز دن الاقيلدي وسدودة بندج زمادة
وابن ع اح قال أبو عيسى حدب

ال ضدل بدن ع داح حددب

حسدن صدحيح وروي عدن بدن ع داح عدن

حصدين بدن عدوب الم نددي عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم وروي عددن بدن ع داح أطضددا عدن سدناو بددن
عبد هللا الجهني عن عمته عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم وروي عدن بدن ع داح عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم قدال وسدالج محمددا عدن دذه الرواطدات فقدال أصدح شديء فدي دذا ال داب مدا روب بدن ع داح
عن ال ضل بن ع اح عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال محمدد و حتمدل أو طكدوو بدن ع داح سدماه

من ال ضل وليره عن النبي صلى هللا عليه وسلم ام روب دذا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وأرسدله
ولددم بددذ ر الددذي سددماه مندده قددال أبددو عيسددى وقددد صددح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ددذا ال دداب
ليددر حدددب

والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م و دده

طقول الطوري وابن الم داره والشدافاي وأحمدد ومسدحاو بدروو أو طحدج عدن الميدج وقدال مالد إذا أوصدى

أو طحج عنه حج عنه وقد رخص باضهم أو طحج عن الحي إذا او بيد ار أو بحدال ال طقددر أو طحدج
و و قول بن الم اره والشافاي
باب
[  ] 929حدانا محمد بن عبدد ا علدى حددانا عبدد الدرزاو عدن سداياو الطدوري عدن عبدد هللا بدن عطداء
قدال وحددانا علددي بدن حجدر حدددانا علدي بددن مسدهر عدن عبددد هللا بدن عطدداء عدن عبدد هللا بددن بر ددة عددن
أبيه قال جاءت امرأة إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقالدج إو أمدي ماتدج ولدم تحدج أفداحج عنهدا قدال
نام حجي عنها قال و ذا حدب

صحيح

باب منه
[  ] 930حدانا بوسف بن عيسى حدانا و يدع عدن شدع ة عدن النامداو بدن سدالم عدن عمدرو بدن أوح
عددن أبددي رز ددن الاقيلددي أندده أتددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا رسددول هللا إو أبددي شدديد بيددر ال
طسددتطيع الحددج وال الامد درة وال ال اددن ق ددال حددج عددن أبيد د واعتمددر ق ددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
صحيح ومنما ذ رت الامرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في ذا الحدب

حس ددن

أو طاتمر الرجدل عدن ليدره

وأبو رز ن الاقيلي اسمه ل يط بن عامر
باب ما جاء في الامرة أواج ة ي أم ال
[  ] 931حدانا محمد بن عبد ا علدى الصدنااني حددانا عمدرو بدن علدي عدن الحجداق عدن محمدد بدن

المنكدر عن جابر أو النبي صلى هللا عليه وسلم سد ل عدن الامدرة أواج دة دي قدال ال ومو تاتمدروا دو
أفضل قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح و دو قدول بادا أ دل الالدم قدالوا الامدرة ليسدج بواج دة

و دداو طقددال مددا حجدداو الحددج ا كبددر بددوم النحددر والحددج ا صددغر الام درة وقددال الشددافاي الام درة سددنة ال

نالددم أحدددا رخددص فددي تر هددا ولدديل فيهددا شدديء اابددج بانهددا تطددوع وقددد روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسددلم ب سددناد و ددو ضددعيف ال تقددوم بمطلدده الحجددة وقددد بلغنددا عددن بددن ع دداح أندده دداو بوجبهددا ق دال أبددو

عيسى له الم الشافاي
باب منه

[  ] 932حدانا أحمد بن عبدة الضبي حدانا ز اد بن عبد هللا عن ب د بن أبدي ز داد عدن مجا دد عدن
بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال دخلج الامرة في الحج إلدى بدوم ال يامدة قدال وفدي ال داب
عدن سدراقة بدن جاشددم وجدابر بددن عبددد هللا قدال أبددو عيسدى حدددب
الحدب

بددن ع داح حدددب

حسدن ومانددى ددذا

أو ال باح في اشهر الحج و كذا فسدره الشدافاي وأحمدد ومسدحاو وماندى دذا الحددب

أو أ دل

الجا ليدة دانوا ال طاتمددروو فدي أشددهر الحدج فلمددا جداء اإلسددالم رخدص النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم فددي

ذل فقال دخلج الامرة في الحدج إلدى بدوم ال يامدة طاندي ال بداح بدالامرة فدي أشدهر الحدج وأشدهر الحدج
ش دوال وذو القادددة وعشددر مددن ذي الحجددة ال بن غددي للرجددل أو بهددل بددالحج إال فددي أشددهر الحددج وأشددهر
الحددرم رجددب وذو القادددة وذو الحجددة والمحددرم كددذا قددال ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي
صلى هللا عليه وسلم ولير م
باب ما ذ ر في فضل الامرة
[  ] 933حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن ساياو عن سمي عن أبي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الام درة إلددى الام درة تك ددر مددا بينهمددا والحددج المبددرور لدديل لدده ج د اء إال
الجنة قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما في الامرة من التنعيم

حسن صحيح

[  ] 934حددانا طحيددى بددن موسددى وابددن أبددي عمددر قدداال حددانا سدداياو بددن عيينددة عددن عمددرو بددن دبنددار

عن عمرو بن أوح عن عبد الرحمن بن أبي بكر أو النبي صلى هللا عليه وسلم أمر عبدد الدرحمن بدن
أبي بكر أو طامر عائشة من التنعيم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الامرة من الجارانة
[  ] 935حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بدن سدايد عدن بدن جدر ج عدن مد احم بدن أبدي مد احم عدن
عبد الا

بن عبد هللا عن محرح الكابي أو رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم خدرق مدن الجا ارندة لديال

ماتمد ار فدددخل مكددة لديال فقضددى عمرتدده ادم خددرق عددن ليلتده فاصد ح بالجا ارنددة ائدج فلمددا ازلددج الشددمل
من الغدد خدرق مدن بطدن سدرب حتدى جداء مدع الطر دق طر دق جمدع بد طن سدرب فمدن أجدل ذلد خ يدج
عمرته علدى النداح قدال أبدو عيسدى دذا حددب

عليه وسلم لير ذا الحدب

لر دب وال نادرب لمحدرح الكابدي عدن النبدي صدلى هللا

و قال جاء مع الطر ق موصول

باب ما جاء في عمرة رجب
[  ] 936حدانا أبو ر ب حدانا طحيى بن ادم عن أبدي بكدر بدن عيداح عدن ا عمدل عدن حبيدب بدن
أبي اابج عن عروة قدال سد ل بدن عمدر فدي أي شدهر اعتمدر رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال فدي
رجب فقالج عائشة ما اعتمر رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إال و دو ماده تاندي بدن عمدر ومدا اعتمدر
فددي شددهر رجددب قددط قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب سددماج محمدددا طقددول حبيددب بددن أبددي اابددج لددم

طسمع من عروة بن ال ير
[  ] 937حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا الحسدن بدن موسدى حددانا شدي او عدن منصدور عدن مجا دد عدن
بددن عمددر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اعتمددر أر اددا إحدددا ن فددي رجددب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
باب ما جاء في عمرة ذي القادة

[  ] 938ح دددانا الع دداح ب ددن محم ددد ال دددوري ح دددانا إس ددحاو ب ددن منص ددور ددو الس ددلولي الك ددوفي ع ددن

إس درائيل عددن أبددي إسددحاو عددن الب دراء أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اعتمددر فددي ذي القادددة قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح وفي ال اب عن بن ع اح

باب ما جاء في عمرة رمضاو
[  ] 939حدانا نصر بدن علدي حددانا أبدو أحمدد ال يدري حددانا إسدرائيل عدن أبدي إسدحاو عدن ا سدود
بدن ب دد عدن بدن أم ماقدل عددن أم ماقدل عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم قدال عمدرة فدي رمضداو تادددل

حجة وفي ال اب عن بن ع اح وجابر وأبي ر درة وأندل وو دب بدن حند ل قدال أبدو عيسدى و قدال درم
بن خن ل قال بياو وجابر عن الشابي عن و دب بدن خند ل وقدال داود االودي عدن الشدابي عدن درم
بدن خند ل وو دب أصددح وحددب

أم ماقدل حدددب

حسدن لر دب مددن دذا الوجده وقددال أحمدد ومسدحاو قددد

ابج عن النبي صلى هللا عليه وسلم أو عمرة من رمضاو تادل حجدة قدال إسدحاو ماندى دذا الحددب
مطل ما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال من ق أر قل و هللا أحد فقد ق أر ال

القراو

باب ما جاء في الذي بهل بالحج فيكسر أو طارق
[  ] 940حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا روي بددن ع ددادة حدددانا حجدداق الص دواب حدددانا طحيددى بددن
أبددي طيددر عددن عكرمددة قددال حددداني الحجدداق بددن عمددرو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن

كسددر أو عددرق فقددد حددل وعليدده حجددة أخددرب فددذ رت ذل د

بددي ر درة وابددن ع دداح فقدداال صدددو حدددانا

ص ددلى هللا علي دده وس ددلم طق ددول ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

حس ددن ص ددحيح ك ددذا رواه لي ددر واح ددد ع ددن

إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا محمددد بددن عبددد هللا ا نصدداري عددن الحجدداق مطلدده قددال وسددماج رسددول هللا
الصواب نحو دذا الحددب

وروب مامدر ومااو دة بدن سدالم دذا الحددب

عدن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن

عكرمددة عددن عبددد هللا بددن ارفددع عددن الحجدداق بددن عمددرو عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ددذا الحدددب
وحجد اق الصدواب لددم بددذ ر فددي حدبطدده عبددد هللا بددن ارفددع وحجدداق اقددة حددافظ عنددد أ ددل الحدددب

وسددماج

محمدا طقول رواطة مامر ومااو ة بن سالم أصح حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد الدرزاو أخبرندا مامدر
عن طحيى بن أبي طير عن عكرمة عن عبد هللا بن رافع عن الحجداق بدن عمدرو عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم نحوه

باب ما جاء في االشتراط في الحج
[  ] 941حدانا ز اد بدن أبدوب ال غددادي حددانا ع داد بدن عدوام عدن دالل بدن خ داب عدن عكرمدة عدن
بن ع اح أو ض اعة بنج ال يدر أتدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقالدج طدا رسدول هللا إندي أر دد الحدج

أفاشدترط قدال نادم قالدج يدف أقدول قدال قدولي لبيد اللهدم لبيد لبيد محلدي مدن ا ر
قددال وفددي ال دداب عددن جددابر وأسددماء بنددج أبددي بكددر وعائشددة قددال أبددو عيسددى حدددب

حيد

تح سددني

بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم بددروو االشددتراط فددي الحددج و قولددوو إو اشددترط
فار

له مدر

أو عدذر فلده أو طحدل و خدرق مدن إح ارمده و دو قدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو ولدم بدر

بادا أ ددل الالدم االشددتراط فدي الحددج وقدالوا إو اشددترط فلدديل لده أو طخددرق مدن إح ارمدده و رونده مددن لددم
طشترط
باب منه
[  ] 942حددانا أحمدد بدن منيدع حددانا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندي مامدر عدن ال دري عدن سدالم عدن

أبيده أندده دداو بنكددر االشددتراط فددي الحددج و قددول ألدديل حسد كم سددنة نبدديكم صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في المرأة تحيا باد اإلفاضة
[  ] 943حدانا قتي ة حدانا الليد

عدن عبدد الدرحمن بدن قاسدم عدن أبيده عدن عائشدة أنهدا قالدج ذ درت

لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو صدداية بنددج حيددي حاضددج فددي أطددام منددى فقددال أحابسددتنا ددي قددالوا
أنها قد أفاضج فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال إذا قال وفي ال اب عدن بدن عمدر وابدن ع داح
قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم أو الم درأة إذا

طافددج ط دواب ال ددارة اددم حاضددج ف نهددا تن ددر ولدديل عليهددا شدديء و ددو قددول الطددوري والشددافاي وأحم ددد

ومسحاو

[  ] 944حدانا أبو عمار حدانا عيسى بن بونل عن عبيد هللا بن عمر عن ندافع عدن بدن عمدر قدال

من حج البيج فليكن اخر عهده بالبيدج إال الحديا ورخدص لهدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال
أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم

باب ما جاء ما تقضي الحائا من المناس
[  ] 945حددانا علددي بددن حجددر أخبرندا شددر عددن جددابر و دو بددن ب ددد الجا ددي عدن عبددد الددرحمن بددن
ا سود عن أبيه عن عائشة قالدج حضدج فدامرني رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو أقضدي المناسد
كلهدا إال الطدواب بالبيدج قددال أبدو عيسدى الامدل علددى دذا الحددب

المناس

لها ما خال الطواب بالبيج وقد روي ذا الحدب

عندد أ ددل الالدم أو الحدائا تقضددي

عن عائشة من لير ذا الوجه أطضا

[  ] 945حدددانا ز دداد بددن أبددوب حدددانا مددرواو بددن شددجاع الج د ري عددن خصدديف عددن عكرمددة ومجا ددد
وعطاء عن بن ع داح رفدع الحددب
وتحرم وتقضي المناس

إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو الن سداء والحدائا تغتسدل

لها لير أو ال تطوب بالبيدج حتدى تطهدر قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

لر ب من ذا الوجه
باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن اخر عهده بالبيج
[  ] 946حدددانا نص د ر بددن عبددد الددرحمن الكددوفي حدددانا المحددار ي عددن الحجدداق بددن أرطدداة عددن عبددد
المل بن المغيرة عن عبد الرحمن بن السلماني عن عمرو بن أوح عن الحارث بدن عبدد هللا بدن أوح
قدال سددماج النبددي صددلى هللا عليده وسددلم طقددول مددن حدج ددذا البيددج أو اعتمددر فلديكن اخددر عهددده بالبيددج

فقال له عمر خررت من بدط سماج ذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم تخبرندا بده قدال وفدي
ال داب عددن بددن ع داح قددال أبددو عيسددى حددب

الحددارث بددن عبددد هللا بدن أوح حدددب

لر ددب و كددذا روب

لير واحد عن الحجاق بن أرطاة مطل ذا وقد خولف الحجاق في باا ذا اإلسناد
باب ما جاء أو القارو ططوب طوافا واحدا

[  ] 947حدددانا بددن عمددر حدددانا أبددو مااو ددة عددن الحجدداق عددن أبددي ال يددر عددن جددابر أو رسددول هللا

صدلى هللا عليده وسددلم قدرو الحددج والامدرة فطداب لهمددا طوافدا واحدددا قدال وفدي ال دداب عدن بددن عمدر وابددن
ع اح قال أبو عيسى حدب

جابر حدب

حسن والامل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب

النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م قالوا القارو ططدوب طوافدا واحددا و دو قدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو

وقال باا أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وليدر م ططدوب طدوافين و سداى سدايين

و و قول الطوري وأ ل الكوفة

بن محمد عن عبيد هللا بن عمدر عدن ندافع

[  ] 948حدانا خالد بن أسلم ال غدادي حدانا عب د الا

عددن بددن عمددر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن أحددرم بددالحج والام درة أج د أه ط دواب واحددد
وساي واحد عنهما حتى طحل منهما جمياا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب وقدد رواه

لير واحد عن عبيد هللا بن عمر ولم برفاوه و و أصح
باب ما جاء أو طمك

المهاجر بمكة باد الصدر االاا

[  ] 949حدانا أحمد بدن منيدع حددانا سداياو بدن عييندة عدن عبدد الدرحمن بدن حميدد سدمع السدائب بدن

ب د عن الاالء بن الحضرمي طاني مرفوعا قال طمك
عيسى ذا حدب

المهداجر بادد قضداء نسدكه بمكدة االادا قدال أبدو

حسن صحيح وقد روي من لير ذا الوجه بهذا اإلسناد مرفوعا

باب ما جاء ما طقول عند الق ول من الحج والامرة
[  ] 950حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا إسددماعيل بددن إب دراييم عددن أبددوب عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال

كدداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا ق ددل مددن ل د وة أو حددج أو عم درة فاددال فدفدددا مددن ا ر

أو شددرفا

كبر االاا ام قال ال إله إال هللا وحده ال شر له له المل ولده الحمدد و دو علدى دل شديء قددبر اببدوو

تدائبوو عابدددوو سدائحوو لر نددا حامددوو صدددو هللا وعددده ونصدر عبددده و د م ا حد اب وحدده وفددي ال دداب
عن البراء وأنل وجابر قال أبو عيسى حدب
باب ما جاء في المحرم طموت في إحرامه

بن عمر حدب

حسن صحيح

[  ] 951حدانا بن أبي عمر حددانا سداياو بدن عييندة عدن عمدرو بدن دبندار عدن سدايد بدن جبيدر عدن
بددن ع دداح قددال نددا مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي س د ر ف درأب رجددال قددد سددقط مددن باي دره فددوقص
فمات و و محرم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السدلوه بمداء وسددر و ندوه فدي او يده وال تخمدروا
رأسه ف نه ب ا

بدوم ال يامدة بهدل أو بلبدي قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا

عنددد باددا أ ددل الالددم قددول سدداياو الطددوري والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال باددا أ ددل الالددم إذا مددات
المحرم انقطع إحرامه و صنع به ما طصنع بغير المحرم
باب ما جاء في المحرم طشتكي عينه فيضمد ا بالصبر

[  ] 952حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن أبددوب بددن موسددى عددن نبيدده بددن و ددب أو

عمدر بدن عبيدد هللا بدن مامدر اشدتكى عينيده و دو محدرم فسدال أبداو بدن عطمداو فقدال اضدمد ما بالصددبر
ف ني سماج عطماو بن ع او بذ ر ا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقدول اضدمد ما بالصدبر قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالدم باسدا أو بتدداوب المحدرم بددواء مدا

لم طكن فيه طيب
باب ما جاء في المحرم طحلق رأسه في إحرامه ما عليه
[  ] 953حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن أبددوب السددختياني وابددن أبددي نجدديح وحميددد
ا عرق وعبد الكر م عن مجا د عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن اب بن عجدرة أو النبدي صدلى هللا
عليده وسددلم مددر بده و ددو بالحدببيددة قبدل أو بدددخل مكددة و ددو محدرم و ددو بوقددد تحدج قدددر والقمددل بتهافددج

على وجهه فقال أتؤذطد

وامد

دذه فقدال نادم فقدال احلدق وأطادم فرقدا بدين سدتة مسداكين وال درو ادالث

اصدع أو صدم االاددة أطدام أو أنسد نسديكة قدال بددن أبدي نجدديح أو أذبدح شداة قددال أبدو عيسددى دذا حدددب
حسدن صدحيح والامددل عليده عنددد بادا أ ددل الالدم مددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم وليدر م أو المحددرم
إذا حلق رأسه أو ل ل من الطياب ما ال بن غي له أو بل ل في إح ارمده أو تطيدب فاليده الك دارة بمطدل مدا

روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في الرخصة للرعاء أو برموا بوما و دعوا بوما
[  ] 954حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بدن عييندة عدن عبدد هللا بدن أبدي بكدر بدن محمدد بدن عمدرو
بن ح م عن أبيه عن أبي البداي بن عدي عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أرخدص للرعداء أو

برموا بوما و دعوا بوما قال أبو عيسى كذا روب بن عيينة وروب مال بدن أندل عدن عبدد هللا بدن أبدي

بكدر عدن أبيدده عدن أبددي البدداي بدن عاصددم بدن عدددي عدن أبيدده ورواطدة مالد أصددح وقدد رخددص قدوم مددن

أ ل الالم للرعاء أو برموا بوما و دعوا بوما و و قول الشافاي
[  ] 955حدانا الحسن بن علي الخدالل حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا مالد بدن أندل حدداني عبدد هللا بدن
أبي بكر عن أبيه عن أبي البداي بن عاصم بن عددي عدن أبيده قدال رخدص رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم لرعاء اإلبل فدي البيتوتدة أو برمدوا بدوم النحدر ادم طجمادوا رمدي بدومين بادد بدوم النحدر فيرمونده فدي

أحددد ما قددال مال د رننددج أندده قددال فددي ا ول منهمددا اددم برمددوو بددوم الن ددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح و و أصح من حدب

بن عيينة عن عبد هللا بن أبي بكر

باب
[  ] 956حدانا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حددانا سدليم بدن حيداو قدال سدماج مدرواو
ا ص د ر عددن أنددل بددن مال د أو عليددا قدددم علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن الدديمن فقددال بددم
أ للج قال أ للج بمدا أ دل بده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال لدوال أو مادي ددطا حللدج قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في بوم الحج ا كبر
[  ] 957حدددانا عبددد ال دوارث بددن عبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث حدددانا أبددي عددن أبيدده عددن محمددد بددن
إسددحاو عددن أبددي إسددحاو عددن الحددارث عددن علددي قددال سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن بددوم

الحج ا كبر فقال بوم النحر

[  ] 958حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن أبددي إسددحاو عددن الحددارث عددن علددي قددال

بوم الحج ا كبر بوم النحر قال أبو عيسى ولم برفاده و دذا أصدح مدن الحددب

ا ول ورواطدة بدن عييندة

موقوفدا أصدح مدن رواطدة محمدد بدن إسدحاو مرفوعدا كدذا روب ليدر واحدد مدن الح دام عدن أبدي إسدحاو
عن الحارث عن علي موقوفدا وقدد روب شدع ة عدن أبدي إسدحاو قدال عدن عبدد هللا بدن مدرة عدن الحدارث

عن علي موقوفا
باب ما جاء في استالم الر نين
[  ] 959حدددانا قتي ددة حدددانا جر ددر عددن عطدداء بددن السددائب عددن بددن عبيددد بددن عميددر عددن أبيدده أو بددن
عمددر دداو ب د احم علددى الددر نين زحامددا مددا أربددج أحدددا مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ط الدده
فقلددج طددا أبددا عبددد الددرحمن إند تد احم علددى الددر نين زحامددا مددا أربددج أحدددا مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا
عليده وسدلم بد احم عليده فقدال إو افادل فد ني سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إو مسددحهما

ك دارة للخطاطدا وسددماته طقدول مدن طدداب بهدذا البيدج اسددبوعا فاحصداه داو اتددق رن دة وسدماته طقددول ال

طضع قدما وال برفع أخرب إال حط هللا عنه خطي ة و تب له بها حسنة قدال أبدو عيسدى وروب حمداد بدن

ز ددد عددن عطدداء بددن السددائب عددن بددن عبيددد بددن عميددر بددن عمددر نحددوه ولددم بددذ ر فيدده عددن أبيدده قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في الكالم في الطواب
[  ] 960حدانا قتي ة حدانا جر ر عن عطاء بن السائب عدن طداوح عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى

هللا عليده وسدلم قدال الطدواب حدول البيددج مطدل الصدالة إال أنكدم تتكلمدوو فيدده فمدن تكلدم فيده فدال بددتكلمن
إال بخيددر قددال أبددو عيسددى وقددد روي ددذا الحدددب

موقوفددا وال نارفدده مرفوعددا إال م ددن حدددب

عددن بددن طدداوح ولي دره عددن طدداوح عددن بددن ع دداح

عطدداء بددن الس ددائب والامددل علددى ددذا عن ددد أكطددر أ ددل الال ددم

طستحبوو أو ال بتكلم الرجل في الطواب إال لحاجة أو بذ ر هللا تاالى أو من الالم
باب ما جاء في الحجر ا سود

[  ] 961حدانا قتي ة عن جر ر عن بن خطيم عن سايد بن جبيدر عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول هللا

صدلى هللا عليدده وسددلم فددي الحجددر وهللا لي اطندده هللا بددوم ال يامددة لدده عيندداو ب صددر بهمددا ولسدداو بنطددق بدده
طشهد على من استلمه بحق قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب
[  ] 962حدانا ناد حدانا و يع عن حماد بن سلمة عن فرقدد السد خي عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن
عمر أو النبي صلى هللا عليه وسلم او بد ن بال ج و و محرم لير المقتدج قدال أبدو عيسدى المقتدج
المطيب قال أبو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

وقد تكلم طحيى بن سايد في فرقد الس خي وروب عنه الناح

فرقدد السد خي عدن سدايد بدن جبيدر

باب
[  ] 963حدانا أبو ر دب حددانا خدالد بدن ب دد الجا دي حددانا ز يدر بدن مااو دة عدن شدام بدن عدروة
عن أبيه عن عائشة رضى هللا تاالى عنها أنها انج تحمل من مداء زمد م وتخبدر أو رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم او طحمله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب
[  ] 964حدددانا أحمددد بددن منيددع ومحمددد بددن ال ددوز ر الواسددطي المانددى واحددد قدداال حدددانا إسددحاو ب ددن

بوسف ا زرو عن ساياو عن عبد الا

بن رفيع قال قلج نل بن مال حدداني بشديء عقلتده عدن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبدن صدلى ال هدر بدوم الترو دة قدال بمندى قدال قلدج فدابن صدلى الاصدر
بددوم الن ددر قددال بددا بطح اددم قددال افاددل مددا ط اددل أم دراهه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
طستغرب من حدب

إسحاو بن بوسف ا زرو عن الطوري

كتاب الجنائ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حسددن صددحيح

باب ما جاء في اواب المر ا
[  ] 965حدانا ناد حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن إبدراييم عدن ا سدود عدن عائشدة قالدج قدال
رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ال طصديب المددؤمن شدو ة فمدا فوقهددا إال رفاده هللا بهدا درجددة وحدط عندده
بهدا خطي ددة قددال وفددي ال دداب عددن سداد بددن أبددي وقددا

وأبددي عبيدددة بدن الجدراي وأبددي ر درة وأبددي أمامددة

وأبدي سددايد وأندل وعبددد هللا بدن عمددرو وأسددد بدن ددرز وجدابر بدن عبددد هللا وعبدد الددرحمن بدن أز ددر وأبددي
موسى قال أبو عيسى حدب

عائشة حدب

حسن صحيح

[  ] 966حدانا ساياو بن و يدع حددانا أبدي عدن أسدامة بدن ز دد عدن محمدد بدن عمدرو بدن عطداء عدن

عطاء بن طسار عن أبي سايد الخدري رضى هللا تادالى عنده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

مددا مددن شدديء طصدديب المددؤمن مددن نصددب وال ح د و وال وصددب حتددى الهددم بهمدده إال طك ددر هللا بدده عندده
سي اته قال أبو عيسى ذا حدب

حسن في ذا ال اب قال وسدماج الجدارود طقدول سدماج و يادا طقدول

لم طسمع فدي الهدم أنده طكدوو دارة إال فدي دذا الحددب

قدال وقدد روب باضدهم دذا الحددب

عدن عطداء

بن طسار عن أبي ر رة رضى هللا تاالى عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في عيادة المر ا
[  ] 967حدددانا حميددد بددن مسددادة حدددانا ب ددد بددن زر ددع حدددانا خالددد الحددذاء عددن أبددي قالبددة عددن أبددي

أسماء الرحبي عن او داو عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إو المسدلم إذا عداد أخداه المسدلم لدم بد ل
فددي خرفددة الجنددة وفددي ال دداب عددن علددي وأبددي موسددى والب دراء وأبددي ر درة وأنددل وجددابر قددال أبددو عيسددى
حددب

حسدن صدحيح وروب أبدو ل دار وعاصدم ا حدول دذا الحددب

او داو حددب

أبدي ا شددا

عدن أبدي قالبدة عدن

عددن أبددي أسددماء عدن او دداو عددن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم نحددوه وسددماج محمدددا طقددول

من روب ذا الحدب

عن أبي ا شا

ي عن أبي أسماء إال ذا الحدب

عن أبي أسماء فهو أصح قال محمدد وأحادبد
فهو عندي عن أبي ا شا

أبدي قالبدة إنمدا

عن أبي أسماء

[  ] 968حدانا محمدد بدن وز در الواسدطي حددانا ب دد بدن داروو عدن عاصدم ا حدول عدن أبدي قالبدة
عددن أبددي ا شددا

عددن أبددي أسددماء عددن او دداو عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه وزاد فيدده قيددل مددا

خرفة الجنة قال جنا ا حدانا أحمد بن عبدة الضبي حدانا حماد بن ز د عن أبدوب عدن أبدي قالبدة عدن

أبددي أسددماء ع ددن او دداو ع ددن النبددي صددلى هللا علي دده وسددلم نح ددو حدددب
ا شا

خالددد ول ددم بددذ ر في دده عددن أب ددي

قال أبو عيسى ورواه باضهم عن حماد بن ز د ولم برفاه

[  ] 969حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا الحسددن بدن محمددد حددانا إسدرائيل عدن اددو ر دو بددن أبدي فاختددة

عن أبيه قال أخذ علي بيدي قال انطلق بنا إلى الحسن ناوده فوجدنا عندده أبدا موسدى فقدال علدي عليده
السالم أعائدا ج ج طا أبا موسى أم زائر فقال ال بل عائدا فقال علدي سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم طقددول مددا مددن مسددلم طاددود مسددلما لدددوة إال صددلى عليدده س د اوو ألددف ملد حتددى طمسددي ومو عدداده
عشدية إال صددلى عليده سد اوو ألددف ملد حتددى طصد ح و داو لدده خر ددف فدي الجنددة قددال أبدو عيسددى ددذا

حدددب

حسددن لر ددب وقددد روي عددن علددي ددذا الحدددب

مددن ليددر وجدده مددنهم مددن وق دده ولددم برفادده وأبددو

فاختة اسمه سايد بن عالقة
باب ما جاء في النهي عن التمني للموت
[  ] 970حدانا محمد بن بشار حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة عدن أبدي إسدحاو عدن حارادة بدن

مضرب قال دخلج على خ داب وقدد اكتدوب فدي بطنده فقدال مدا أعلدم أحددا مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم لقددي مددن الددبالء مددا لقيددج لقددد نددج ومددا أجددد در مددا علددى عهددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

وفددي ناحيددة مددن بيتددي أر اددوو أل ددا ول دوال أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نهانددا أو نهددى أو نتمنددى
الموت لتمنيج قال وفي ال اب عن أنل وأبي ر رة وجدابر قدال أبدو عيسدى حددب

خ داب حددب

حسدن

صحيح وقد روي عن أنل بن مال عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال ال بتمندين أحدد م المدوت
لضر ن ل به وليقل اللهم أحيني ما انج الحياة خي ار لي وتوفني إذا انج الوفاة خي ار لي

[  ] 971حدانا بذل علي بن حجدر أخبرندا إسدماعيل بدن إبد ارييم أخبرندا عبدد الا د بدن صدهيب عدن
أنل بن مال عن النبي صلى هللا عليه وسلم بذل قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في التاوذ للمر ا

حسن صحيح

[  ] 972حدددانا بشددر بددن ددالل ال صددري الصدواب حدددانا عبددد ال دوارث بددن سددايد عددن عبددد الا د بددن

صددهيب عددن أبددي نض درة عددن أب ددي سددايد أو جبر ددل أتددى النبددي ص ددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا محم ددد
اشددتكيج قددال ناددم قددال باسددم هللا أرني د مددن ددل شدديء بؤذط د مددن شددر ددل ن ددل وعددين حاسددد باسددم هللا
أرني وهللا طشاي
[  ] 973حدانا قتي ة حدانا عبد الوارث بدن سدايد عدن عبدد الا د بدن صدهيب قدال دخلدج أندا واابدج
علدى أنددل بددن مالد فقددال اابدج طددا أبددا حمد ة اشددتكيج فقددال أندل أفددال أرنيد برنيددة رسددول هللا صددلى هللا
عليده وسدلم قددال بلدى قدال اللهددم رب النداح مدذ ب ال دداح اشدف أندج الشددافي ال شدافي إال أندج شد اء ال

طغادر سقما قال وفي ال اب عدن أندل وعائشدة قدال أبدو عيسدى حددب
وسالج أبا زرعة عن ذا الحدب
حدب
الا

عبد الا

أبدي سدايد حددب

حسدن صدحيح

فقلج لده رواطدة عبدد الا د عدن أبدي نضدرة عدن أبدي سدايد أصدح أو

عن أنل قال ال ما صحيح وروب عبد الصمد بن عبدد الدوارث عدن أبيده عدن عبدد

بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سايد وعن عبد الا

باب ما جاء في الح

بن صهيب عن أنل

على الوصية

[  ] 974حدانا إسحاو بن منصدور أخبرندا عبدد هللا بدن نميدر حددانا عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع عدن
بددن عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددا حددق امددر مسددلم ببيددج ليلتددين ولدده شدديء بوصددي
فيدده إال ووصدديته مكتو ددة عنددده قددال وفددي ال دداب عددن بددن أبددي أوفددى قددال أبددو عيسددى حدددب

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الوصية بالطل

ب دن عمددر

والر ع

[  ] 975حدانا قتي ة حدانا جر ر عن عطاء بن السائب عن أبي عبدد الدرحمن السدلمي عدن سداد بدن
مال د قددال عددادني رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأنددا مددر ا فقددال أوصدديج قلددج ناددم قددال بكددم قلددج
بمددالي لدده فددي س ددبيل هللا قددال فمددا تر ددج لول ددده قلددج ددم ألنيدداء بخي ددر قددال أو
أناقصه حتى قال أو

بالطل

والطل

بالاشددر فمددا زل ددج

طير قال أبدو عبدد الدرحمن ونحدن نسدتحب أو بدنقص مدن الطلد

لقددول رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم والطل د

طيددر قددال وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح قددال أبددو عيسددى

حدب

ساد حدب

حسن صحيح وقد روي عنه من لير وجه وقد روي عنه والطل

ددذا عنددد أ ددل الالددم ال بددروو أو بوصددي الرجددل بدداكطر مددن الطلد

طيدر والامدل علدى

و سددتحبوو أو بددنقص مددن الطلد

سدداياو الطددوري ددانوا طسددتحبوو فددي الوصددية الخمددل دوو الر ددع والر ددع دوو الطل د

قددال

ومددن أوصددى بالطل د

فلم بتره شي ا وال طجوز له إال الطل
باب ما جاء في تلقين المر ا عند الموت والدعاء له عنده
[  ] 976حدانا أبو سلمة طحيى بن خلف حدانا بشر بن الم ضل عن عمارة بن ل دة عدن طحيدى بدن

عمدارة عدن أبددي سدايد عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قدال لقندوا موتداكم ال الده إال هللا قددال وفدي ال دداب
عددن أبددي ر درة وأم سددلمة وعائشددة وجددابر وسددادب المر ددة و ددي طلحددة بددن عبيددد هللا قددال أبددو عيسددى
حدب

أبي سايد حدب

حسن لر ب صحيح

[  ] 977حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن شقيق عن أم سدلمة قالدج قدال لندا رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم إذا حضرتم المر ا أو الميج فقولدوا خيد ار فد و المالئكدة بؤمندوو علدى مدا تقولدوو

قالج فلمدا مدات أبدو سدلمة أتيدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقلدج طدا رسدول هللا إو أبدا سدلمة مدات قدال
فقددولي اللهددم ال ددر لددي ولدده وأعقبنددي مندده عقبددى حسددنة قالددج فقلددج فدداعقبني هللا مندده مددن ددو خيددر مندده

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شدقيق دو بدن سدلمة أبدو وائدل ا سددي قدال أبدو عيسدى حددب
حدددب

أم سدلمة

حسددن صددحيح وقددد دداو طسددتحب أو بلقددن المددر ا عنددد المددوت قددول ال إلدده إال هللا وقددال باددا

أ ل الالم إذا قال ذل مرة فما لم بتكلم باد ذل فدال بن غدي أو بلقدن وال طكطدر عليده فدي دذا وروي عدن

بن الم اره أنه لما حضرته الوفاة جادل رجدل بلقنده ال الده إال هللا وأكطدر عليده فقدال لده عبدد هللا إذا قلدج
مدرة فانددا علدى ذلد مدا لددم أتكلددم بكدالم ومنمددا ماندى قددول عبددد هللا إنمدا أراد مددا روي عدن النبددي صددلى هللا
عليه وسلم من او اخر قوله ال اله إال هللا دخل الجنة

باب ما جاء في التشدبد عند الموت
[  ] 978حدد انا قتي ددة حدددانا الليد

عددن بددن الهدداد عددن موسدى بددن سددرجل عددن القاسددم بددن محمددد عددن

عائشدة أنهددا قالددج أربددج رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم و ددو بددالموت وعندده قدددي فيدده مدداء و ددو بدددخل

بده فدي القددي ادم طمسدح وجهده بالمداء ادم طقدول اللهدم أعندي علدى لمدرات المدوت أو سدكرات المدوت قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 979حدانا الحسن بن الص اي ال غدادي حدانا م شر بدن إسدماعيل الحلبدي عدن عبدد الدرحمن بدن

الادالء عددن أبيدده عدن بددن عمددر عددن عائشدة قالددج مددا أاد ط أحددا بهددوو مددوت باددد الدذي أربددج مددن شدددة
موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال سالج أبدا زرعدة عدن دذا الحددب

وقلدج لده مدن عبدد الدرحمن

بن الاالء فقال و الاالء بن اللجالق ومنما عرفه من ذا الوجه
[  ] 980حدانا أحمد بن الحسن قال حدانا مسلم بن إبراييم قدال حددانا حسدام بدن المصد قدال حددانا
أبدو ماشددر عددن إبدراييم عددن علقمددة قددال سدماج عبددد هللا طقددول سددماج رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم
طقددول إو ن ددل المددؤمن تخددرق رشددحا وال أحددب موتددا مددوت الحمددار قيددل ومددا مددوت الحمددار قددال مددوت
ال جاة

باب
[  ] 981حدانا ز اد بن أبوب حدانا م شر بن إسماعيل الحلبدي عدن تمدام بدن نجديح عدن الحسدن عدن
أنل بن مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مدن حداف ين رفادا إلدى هللا مدا ح دا مدن ليدل
أو نهار فيجد هللا في أول الصحي ة وفي اخر الصحي ة خي ار إال قال هللا تادالى اشدهد م أندي قدد ل درت

لابدي ما بين طرفي الصحي ة

باب ما جاء في المؤمن طموت بارو الجبين
[  ] 982حدانا محمد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد عدن المطندى بدن سدايد عدن قتدادة عدن عبدد هللا

بددن بر دددة عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال المددؤمن طمددوت باددرو الجبددين قددال وفددي ال دداب
عن بن مساود قال أبو عيسى ذا حدب

عبد هللا بن بر دة

حسن وقد قال باا أ دل الالدم ال نادرب لقتدادة سدماعا مدن

باب
[  ] 983حدددانا عبددد هللا بددن أبددي ز دداد الكددوفي و دداروو بددن عبددد هللا البد ار ال غدددادي قدداال حدددانا سدديار
دو بدن حدداتم حددانا جا ددر بدن سدليماو عددن اابدج عددن أندل أو النبدي صددلى هللا عليده وسددلم دخدل علددى
شاب و دو فدي المدوت فقدال يدف تجدده قدال وهللا طدا رسدول هللا إندي أرجدو هللا ومندي أخداب ذندو ي فقدال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال طجتمااو في قلب عبد في مطدل دذا المدوطن إال أعطداه هللا مدا برجدو
وامندده ممددا طخدداب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب وقددد روب باضددهم ددذا الحدددب

عددن اابددج

عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال
باب ما جاء في رايية الناي
[  ] 984حدانا محمد بن حميد الرازي حدانا حكام بن سدلم و داروو بدن المغيدرة عدن عن سدة عدن أبدي
حم ة عن إبراييم عن علقمة عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال إطداكم والنادي فد و النادي
من عمل الجا لية قال عبد هللا والناي أذاو بالميج وفي ال اب عن حذط ة
[  ] 985حدانا سايد بن عبد الرحمن المخ ومي حدانا عبد هللا بن الوليدد الاددني عدن سداياو الطدوري
عن أبي حم ة عن إبراييم عن علقمة عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه ولدم برفاده ولدم
بذ ر فيه والناي أذاو بالميج قال أبو عيسى و ذا أصح مدن حددب
ددو ا عددور ولدديل ددو بددالقوي عنددد أ ددل الحدددب

عن سدة عدن أبدي حمد ة وأبدو حمد ة

قددال أبددو عيسددى حدددب

عبددد هللا حدددب

حسددن لر ددب

وقد ره باا أ ل الالم الناي والناي عند م أو بنادب في الناح أو فالنا مات ليشدهدوا جنازتده وقدال

باددا أ ددل الالددم ال بدداح أو طالددم أ ددل قرابتدده ومخواندده وروي عددن إب دراييم اندده قددال ال بدداح بدداو طالددم

الرجل قرابته

[  ] 986حدانا أ حمد بن منيع حدانا عبد القددوح بدن بكدر بدن خنديل حددانا حبيدب بدن سدليم الع سدي

عن بالل بن طحيى الع سي عن حذط ة بن اليماو قال إذا مج فال تؤذنوا بي إني أخداب أو طكدوو نعيدا
ف ني سماج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنهى عن الناي ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو الصبر في الصدمة ا ولى
[  ] 987حددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن ب ددد بددن أبددي حبيدب عددن سدداد بددن سددناو عددن أنددل أو رسددول

هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قددال الصددبر فدي الصدددمة ا ولددى قدال أبددو عيسدى ددذا حدددب

لر دب مددن ددذا

الوجه
[  ] 988حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر عددن شددع ة عددن اابددج البندداني عددن أنددل بددن
مال عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة ا ولى قال ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في تقبيل الميج
[  ] 989حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو عدن عاصدم بدن عبيدد هللا

عددن القاسددم بددن محمددد عددن عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قبددل عطمدداو بددن م اددوو و ددو ميددج

و و ب كي أو قال عينداه تدذرفاو وفدي ال داب عدن بدن ع داح وجدابر وعائشدة قدالوا إو أبدا بكدر قبدل النبدي
صلى هللا عليه وسلم و و ميج قال أبو عيسى حدب

عائشة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في لسل الميج
[  ] 990حدانا أحم د بن منيع حدانا شديم أخبرندا خالدد ومنصدور و شدام فامدا خالدد و شدام فقداال عدن
محمد وح صة وقال منصور عن محمد عدن أم عطيدة قالدج توفيدج إحددب بندات النبدي صدلى هللا عليده
وسدلم فقددال السددلنها وتد ار االاددا أو خمسددا أو أكطددر مدن ذلد إو أربددتن والسددلنها بمدداء وسدددر واجالددن فددي
ارخرة افو ار أو شي ا من افور ف ذا فرلتن فدوذنني فلمدا فرلندا اذنداه فدالقى إليندا حقدوه فقدال أشدارنها بده
قدال شدديم وفدي حدددب

ليددر دؤالء وال أدري ولاددل شداما مددنهم قالددج وضد رنا شددار ا االادة قددروو قددال

شيم أرنه قال فالقيناه خل ها قال شيم فحدانا خالد مدن بدين القدوم عدن ح صدة ومحمدد عدن أم عطيدة
قالددج وقددال لنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وابدددأو بميامنهددا ومواضددع الوضددوء وفددي ال دداب عددن أم

سليم قال أبو عيسى حدب

أم عطية حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم وقدد روي

عن إبراييم النخاي أنده قدال لسدل الميدج الغسدل مدن الجنابدة وقدال مالد بدن أندل لديل لغسدل الميدج

عندددنا حددد مؤقددج ولدديل لددذل ص د ة مالومددة ولكددن ططهددر وقددال الشددافاي إنمددا قددال مال د ق دوال مجمددال

طغسدل و نقدى ومذا أنقدي الميدج بمداء قدراي أو مداء ليدره أجد أ ذلد مددن لسدله ولكدن أحدب الدي أو طغسددل
االاددا فصدداعدا ال طقصددر عددن اددالث لمددا قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم السددلنها االاددا أو خمسددا

ومو أنق دوا فددي أقددل مددن اددالث م درات أج د أ وال نددرب أو قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إنمددا ددو علددى
مانددى اإلنقدداء االاددا أو خمسددا ول ددم بؤقددج و ددذل قددال ال قهدداء و ددم أعلددم بمادداني الحدددب

ومسحاو وتكوو الغسالت بماء وسدر و كوو في ارخرة شيء من افور

وقددال أحم ددد

باب في ما جاء في المس للميج
[  ] 991حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود وش ابة قاال حددانا شدع ة عدن خليدد بدن جا در سدمع

أبا نضرة طحدث عن أبي سايد الخدري قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أطيدب الطيدب المسد
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 992حدانا ساياو بدن و يدع حددانا أبدي عدن شدع ة عدن خليدد بدن جا در عدن أبدي نضدرة عدن أبدي
سددايد أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم س د ل عددن المس د فقددال ددو أطيددب طي د كم قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم و دو قدول أحمدد ومسدحاو وقدد دره بادا

أ ددل الالددم المسد للميددج قددال وقددد رواه ال مسددتمر بددن الر دداو أطضددا عددن أبددي نضدرة عددن أبددي سددايد عددن
النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قددال علدي قددال طحيدى بددن سدايد المسدتمر بددن ر داو اقددة قدال طحيددى خليدد بددن

جا ر اقة

باب ما جاء في الغسل من لسل الميج
[  ] 993حدانا محمد بن عبد المل بدن أبدي الشدوارب حددانا عبدد الا د بدن المختدار عدن سدهيل بدن
أبي صالح عن أبيه عن أبي ر رة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن لسدله الغسدل ومدن حملده
الوضوء طاني الميج قال وفي ال اب عن علي وعائشة قال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن

وقدد روي عددن أبددي ر درة موقوفددا وقدد اختلددف أ ددل الالددم فددي الددذي طغسدل الميددج فقددال باددا أ ددل الالددم
مددن أص ددحاب النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ولي ددر م إذا لس ددل ميت ددا فالي دده الغس ددل وق ددال باض ددهم علي دده

الوضوء وقال مالد بدن أندل اسدتحب الغسدل مدن لسدل الميدج وال أرب ذلد واج دا و كدذا قدال الشدافاي

وقال أحمد من لسل ميتا أرجو أو ال طجدب عليده الغسدل وأمدا الوضدوء فاقدل مدا قيدل فيده وقدال إسدحاو

ال بددد مددن الوضددوء قددال وقددد روي عددن عبددد هللا بددن الم دداره أندده قددال ال طغتسددل وال بتوضددا مددن لسددل
الميج
باب ما طستحب من ا ك او

[  ] 994حدانا قتي ة حددانا بشدر بدن الم ضدل عدن عبدد هللا بدن عطمداو بدن خطديم عدن سدايد بدن جبيدر

عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال س دوا مددن ايددابكم البيددا

ف نهددا مددن خيددر

ايابكم و نوا فيهدا موتداكم وفدي ال داب عدن سدمرة وابدن عمدر وعائشدة قدال أبدو عيسدى حددب
حدب

بدن ع داح

حسن صحيح و و الذي طستح ه أ ل الالم وقال بدن الم داره أحدب إلدي أو طك دن فدي ايابده التدي

كاو طصلي فيها وقال أحمد ومسحاو أحب الطياب إلينا أو طك ن فيها البيا

و ستحب حسن الك ن

باب منه
[  ] 995حدانا محمد بن بشار حدانا عمر بدن بدونل حددانا عكرمدة بدن عمدار عدن شدام بدن حسداو
عددن محمددد بددن سددير ن عددن أبددي قتددادة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا ولددي أحددد م أخدداه
فليحسن نه وفيه عن جابر قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن لر دب وقدال بدن الم داره قدال سدالم بدن

أبي مطيع في قوله وليحسن أحد م ن أخيه قال و الص اء وليل بالمرت ع

باب ما جاء في ن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 996حدددانا قتي ددة حدددانا ح ددص بددن ايدداث عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة قالدج ددن
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي االاددة أا دواب بدديا طمانيددة لدديل فيهددا قمدديص وال عمامددة قددال فددذ روا
لاائشة قولهم في او ين و رد حبرة فقالج قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم طك ندوه فيده قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 997حدانا بن أبي عمر حدانا بشدر بدن السدري عدن ازئددة عدن عبدد هللا بدن محمدد بدن عقيدل عدن

جددابر بددن عبددد هللا أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ددن حمد ة بددن عبددد المطلددب فددي نم درة فددي اددوب
واحددد قددال وفددي ال دداب عددن علددي وابددن ع دداح وعبددد هللا بددن مغ ددل وابددن عمددر قددال أبددو عيسددى حدددب
عائشددة حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي فددي ددن النبددي صددلى هللا علي ده وسددلم رواطددات مختل ددة وحدددب

عائشددة أصددح ا حادبد

التددي رو ددج فددي ددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والامددل علددى حدددب

عائشددة

عند أكطر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م قدال سداياو الطدوري طك دن الرجدل
فددي اددالث أا دواب إو ش د ج فددي قمدديص ول ددافتين ومو ش د ج فددي اددالث ل ددائف و ج د ي اددوب واحددد إو لددم

طجدوا او ين والطو داو طج داو والطالادة لمدن وجدد ا أحدب إلديهم و دو قدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو قدالوا

تك ن المرأة في خمسة أاواب

باب ما جاء في الطاام طصنع

ل الميج

[  ] 998حدانا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قداال حددانا سداياو بدن عييندة عدن جا در بدن خالدد عدن
أبيدده عددن عبددد هللا بددن جا ددر قددال لمددا جدداء ناددي جا ددر قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اصددناوا
جا ر طااما ف نه قد جاء م ما طشغلهم قال أبو عيسى ذا حدب

ددل

حسدن صدحيح وقدد داو بادا أ دل

الالم طستحب أو بوجه أ ل الميدج شديء لشدغلهم بالمصدي ة و دو قدول الشدافاي قدال أبدو عيسدى وجا در

بن خالد و بن سارة و و اقة روب عنه بن جر ج

باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصي ة
[  ] 999حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن سدداياو قددال حددداني ز يددد ا طددامي عددن

إب دراييم عددن مسددروو عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لدديل منددا مددن شددق الجيددوب
وضرب الخدود ودعا بدعوة الجا لية قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية النوي
[  ] 1000حدانا أحمد بن منيع حدانا قراو بن تمام ومدرواو بدن مااو دة و دد بدن داروو عدن سدايد

بددن عبيددد الطددائي عددن علددي بددن ر ياددة ا سدددي قددال مددات رجددل مددن ا نصددار طقددال لدده قرردده بددن اددب
فنيح عليه فجاء المغيرة بدن شدع ة فصداد المنبدر فحمدد هللا وأاندى عليده وقدال مدا بدال الندوي فدي اإلسدالم

أمددا انددي سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن ندديح عليدده عددذب بمددا ندديح عليدده وفددي ال دداب
عن عمرو وعلدي وأبدي موسدى ونديل بدن عاصدم وأبدي ر درة وجندادة بدن مالد وأندل وأم عطيدة وسدمرة

وأبي مال ا شاري قال أبو عيسى حدب

المغيرة حدب

لر ب حسن صحيح

[  ] 1001حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود أن انا شع ة والمساودي عدن علقمدة بدن مرادد عدن
أبي الر يع عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أر ع في أمتدي مدن أمدر الجا ليدة لدن

بدعهن الناح النياحة والطان في ا حساب والادوب أجرب باير فداجرب مائدة بايدر مدن أجدرب ال ايدر
ا ول وا نواء مطرنا بنوء ذا و ذا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في رايية ال كاء على الميج
[  ] 1002حددانا عبدد هللا بدن أبدي ز داد حددانا طاقدوب بددن إبدراييم بدن سداد حددانا أبدي عدن صدالح بددن

كيساو عن ال ري عن سالم بن عبد هللا عن أبيه قال قال عمر بدن الخطداب قدال رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم الميج طاذب ب كاء أ لده عليده وفدي ال داب عدن بدن عمدر عمدر وعمدراو بدن حصدين قدال أبدو
عيسى حدب

عمر حدب

حسدن صدحيح وقدد دره قدوم مدن أ دل الالدم ال كداء الميدج قدالوا الميدج طادذب

ب كاء أ له عليه وذ بوا إلى ذا الحدب
عليه من ذل شيء

وقال بن الم اره أرجو إو داو بنهدا م فدي حياتده أو ال طكدوو

[  ] 1003حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا محمددد بددن عمددار حددداني أسدديد بددن أبددي أسدديد أو موسددى بددن

أبي موسى ا شاري أخبره عن أبيه أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا مدن ميدج طمدوت فيقدوم
باكيده فيقدول واجدباله وا سديداه أو نحدو ذلد إال و دل بدده ملكداو بله انده أ كدذا ندج قدال أبدو عيسدى ددذا
حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في الرخصة في ال كاء على الميج

[  ] 1004ح ددد انا قتي ددة ح دددانا ع دداد ب ددن ع دداد المهلب ددي ع ددن محم ددد ب ددن عم ددرو ع ددن طحي ددى ب ددن عب ددد

الرحمن عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال الميج طادذب ب كداء أ لده عليده فقالدج عائشدة
برحمه هللا لم طكدذب ولكنده و دم إنمدا قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لرجدل مدات بهودطدا إو الميدج

لياذب ومو أ له لي كوو عليه قال وفي ال اب عن بن ع اح وقررة بدن ادب وأبدي ر درة وابدن مسداود
وأسدامة ز دد بددن ز دد قدال أبددو عيسدى حددب

عائشددة حددب

حسدن صددحيح وقدد روي مدن ليددر وجده عددن

عائش ددة وق ددد ذ ددب أ ددل الال ددم إل ددى ددذا وت دداولوا ددذه ارط ددة ل وال تد د ر وازرة وزر أخ ددرب و و ددو ق ددول

الشافاي
[  ] 1005حدانا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن بونل عن بن أبي ليلى عن عطداء عدن جدابر بدن
عبددد هللا قددال أخددذ النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بيددد عبددد الددرحمن بددن عددوب فددانطلق بدده إلددى ابندده إبدراييم
فوجددده طجددود بن سدده فاخددذه النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فوضدداه فددي حجدره ف كددى فقددال لدده عبددد الددرحمن

أت كي أولم تكن نهيج عن ال كاء قال ال ولكن نهيج عن صوتين أحمقدين فداجر ن صدوت عندد مصدي ة
خمددل وجددوه وشددق جيددوب ورنددة شدديطاو وفددي الحدددب

ددالم أكطددر مددن ددذا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن
[  ] 1006حدانا قتي ة عن مال قال وحدانا إسحاو بن موسى حدانا مادن حددانا مالد عدن عبدد هللا
بدن أبدي بكدر بدن محمدد بدن عمدرو بدن حد م عدن أبيده عدن عمدرة أنهدا أخبرتده أنهدا سدماج عائشدة وذ ددر
لها أو بن عمر طقول إو الميج لياذب ب كاء الحي عليه فقالج عائشة ل در هللا بدي عبدد الدرحمن أمدا
إنده لدم طكددذب ولكنده نسددي أو أخطدا إنمددا مدر رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم علدى بهودطددة ب كدى عليهددا

فقال إنهم لي كوو عليها وأنها لتاذب في قبر ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في المشي أمام الجنازة
[  ] 1007حددانا قتي دة وأحمدد بدن منيدع ومسدحاو بدن منصدور ومحمدود بدن لديالو قدالوا حددانا سدداياو

بن عيينة عن ال ري عن سالم عن أبيه قال رأبج النبي صلى هللا عليده وسدلم وأبدا بكدر وعمدر طمشدوو
أمام الجنازة

[  ] 1008حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا عمددرو بددن عاصددم عددن مددام عددن منصددور و كددر

الكوفي وز اد وساياو لهم بذ ر أنه سماه من ال ري عن سالم بن عبد هللا عدن أبيده قدال أربدج النبدي

صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر طمشوو أمام الجنازة

[  ] 1009حدانا عبد بن حميد حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عن ال ري قدال داو النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم وأبددو بكددر وعمددر طمشددوو أمددام الجنددازة قددال ال ددري وأخبرنددي سددالم أو أبدداه دداو طمشددي أمددام
الجنازة قال وفدي ال داب عدن أندل قدال أبدو عيسدى حددب

ولير واحد عن ال ري عن سالم عن أبيده نحدو حددب

بدن عمدر كدذا رواه بدن جدر ج وز داد بدن سداد

بدن عييندة وروب مامدر و دونل بدن ب دد ومالد

ولير واحد من الح ام عن ال ري أو النبي صلى هللا عليه وسلم او طمشي أمدام الجندازة قدال ال دري
وأخبرني سدالم أو أبداه داو طمشدي أمدام الجندازة وأ دل الحددب

لهدم بدروو أو الحددب

المرسدل فدي ذلد

أصدح قدال أبددو عيسدى سدماج طحيددى بدن موسدى طقددول قدال عبدد الددرزاو قدال بدن الم دداره حددب
في ذا مرسل أصح من حدب

ال ددري

بن عيينة قال بن الم اره وأرب بن جر ج أخذه عن بدن عييندة قدال أبدو

عيسى وروب مام بن طحيى ذا الحدب

عن ز اد و دو بدن سداد ومنصدور و كدر وسداياو عدن ال دري

عددن سددالم عددن أبيدده ومنمددا ددو سدداياو بددن عيينددة روب عندده مددام واختلددف أ ددل الالددم فددي المشددي امددام
الجنددازة ف درأب باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو المشددي أمامهددا

أفضل و و قول الشافاي وأحمد قال وحدب

أنل في ذا ال اب لير مح وم

[  ] 1010حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا محمددد بددن بكددر حدددانا بددونل بددن ب ددد عددن بددن

شهاب عن أنل أو النبي صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر وعمدر وعطمداو دانوا طمشدوو أمدام الجندازة قدال
أبدو عيسددى سدالج محمدددا عدن ددذا الحددب
الحدددب

فقددال ددذا حددب

خطددا أخطدا فيدده بدن بكددر ومنمدا بددروب ددذا

عددن بددونل عددن ال ددري أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وأبددا بكددر وعمددر ددانوا طمشددوو أمددام

الجنازة قال ال ري وأخبرني سالم أو أباه او طمشي أمام الجنازة قال محمد ذا أصح
باب ما جاء في المشي خلف الجنازة

[  ] 1011حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و ددب بددن جر ددر عددن شددع ة عددن طحيددى إمددام بنددي تدديم هللا
عددن أبددي ماجددد عددن عبددد هللا بددن مسدداود قددال سددالنا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن المشددي خلددف

الجنازة قال ما دوو الخبب ف و او خي ار عجلتموه واو او ش ار فال ب ادد إال أ دل الندار الجندازة متبوعدة
ال طادرب مدن حددب

وال تت ع وليل منا من تقدمها قدال أبدو عيسدى دذا حددب

مدن الوجدده قددال سدماج محمددد بددن إسدماعيل طضدداف حدددب

عبدد هللا بدن مسداود إال

أبدي ماجددد لهددذا وقدال محمددد قددال الحميدددي

قدال بددن عيينددة قيددل ليحيددى مددن أبددو ماجددد ددذا قدال طددائر طددار فحدددانا وقددد ذ ددب باددا أ ددل الالددم مددن
أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م إلددى ددذا أروا أو المشددي خل هددا أفضددل و دده طقددول سدداياو
الطددوري ومسددحاو قددال إو أبددا ماجددد رجددل مجهددول ال طاددرب إنمددا بددروب عندده حدددبطاو عددن بددن مسدداود

و حيددى إمددام بنددي تدديم هللا اقددة طكنددى أبددا الحددارث و قددال لدده طحيددى الجددابر و قددال لدده طحيددى المجبددر أطضددا

و و وفي روب له شع ة وساياو الطوري وأبو ا حو

وساياو بن عيينة

باب ما جاء في رايية الر وب خلف الجنازة
[  ] 1012حددانا علدي بدن حجدر أخبرنددا عيسدى بدن بدونل عددن أبدي بكدر بدن أبددي مدر م عدن ارشدد بددن
سدداد عددن او دداو قددال خرجنددا مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي جنددازة فدرأب ناسددا ر انددا فقددال أال

تستحيوو إو مالئكة هللا على أقدامهم وأنتم علدى رهدور الددواب قدال وفدي ال داب عدن المغيدرة بدن شدع ة
وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حدب

او او قد روي عنه موقوفا قال محمد الموقوب منه أصح

باب ما جاء في الرخصة في ذل
[  ] 1013حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود ح ددانا شددع ة عددن سددماه قددال سددماج جددابر بددن
سمرة طقول نا مع النبي صلى هللا عليه وسلم في جنازة أبي الدحداي و دو علدى فدرح لده طسداى ونحدن
حوله و و بتوقص به
[  ] 1014حدانا عبد هللا بن الص اي الهاشمي حدانا أبو قتي ة عن الجراي عن سماه عدن جدابر بدن
سمرة أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم ات دع جندازة أبدي الدحدداي ماشديا ورجدع علدى فدرح قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في اإلسراع في بالجنازة

[  ] 1015حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري سددمع سددايد بددن المسدديب عددن
أبي ر رة ببل به النبي صلى هللا عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة ف و طكن خيد ار تقددمو ا إليده ومو طكدن
ش د ار تضدداوه عددن رقددابكم وفددي ال دداب عددن أبددي بك درة قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن

صحيح
باب ما جاء في قتلى أحد وذ ر حم ة
[  ] 1016حدانا قتي ة حدانا أبو ص واو عن أسدامة بدن ز دد عدن بدن شدهاب عدن أندل بدن مالد قدال
أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حم ة بدوم أحدد فوقدف عليده فدراه قدد مطدل بده فقدال لدوال أو تجدد
صدداية فددي ن سددها لتر تدده حتددى تاكلدده الاافيددة حتددى طحشددر بددوم ال يامددة مددن بطونهددا قددال اددم دعددا بنم درة
فك ندده فيهددا فكانددج إذا مدددت علددى أرسدده بدددت رجدداله ومذا مدددت علددى رجليدده بدددا أرسدده قددال فكطددر القتلددى

وقلددج الطيدداب قددال فك ددن الرجددل والددرجالو والطالاددة فددي الطددوب الواحددد اددم بدددفنوو فددي قبددر واحددد فجاددل

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طسددال عددنهم أبهددم أكطددر قرانددا فيقدمدده إلددى القبلددة قددال فدددفنهم رسددول هللا
صدلى هللا عليده وسدلم ولدم طصدل علديهم قدال أبدو عيسدى حددب
حدب

أندل حددب

حسدن لر دب ال نارفده مدن

أندل إال مدن دذا الوجده النمدرة الكسداء الخلدق وقدد خولدف أسدامة بدن ز دد فدي رواطدة دذا الحددب

فدروب الليد

بدن سدداد عدن بدن شدهاب عددن عبدد الدرحمن بدن اددب بدن مالد عدن جددابر بدن عبدد هللا بددن

ز ددد وروب مامددر عددن ال ددري عددن عبددد هللا بددن اال ددة عددن جددابر وال نالددم أحدددا ذ دره عددن ال ددري عددن
أنددل إال أسددامة بددن ز ددد وسددالج محمدددا عددن ددذا الحدددب

فقددال حدددب

الليد

عددن بددن شددهاب عددن عبددد

الرحمن بن اب بن مال عن جابر أصح
باب اخر
[  ] 1017حددانا علددي بدن حجددر أخبرنددا علدي بددن مسددهر عدن مسددلم ا عدور عددن أنددل بدن مالد قددال
كاو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طادود المدر ا و شدهد الجندازة و ر دب الحمدار و جيدب دعدوة الابدد
و او بوم بني قر ة على حمار مخطوم بحبل من ليدف عليده أكداب ليدف قدال أبدو عيسدى دذا حددب
ال نارفدده إال مددن حدددب

مسددلم عددن أنددل ومسددلم ا عددور طضدداف و ددو مسددلم بددن يسدداو تكلددم فيدده وقددد

روب عنه شع ة وساياو المالئي
باب
[  ] 1018حدددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو مااو ددة عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر عددن أبددي مليكددة عددن

عائشددة قالددج لمددا ن د ا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اختل دوا فددي دفندده فقددال أبددو بكددر سددماج مددن
رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم شددي ا مدا نسدديته قددال مددا ند ا هللا نبيدا إال فددي الموضددع الددذي طحددب أو
بدددفن فيدده ادفنددوه فددي موضددع ف ارشدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

المليكي طضاف من ح ده وقدد روي دذا الحددب

لر ددب وعبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر

مدن ليدر دذا الوجده فدرواه بدن ع داح عدن أبدي بكدر

الصدبق عن النبي صلى هللا عليه وسلم أطضا
باب اخر
[  ] 1019حدانا أبو ر ب حدانا مااو دة بدن شدام عدن عمدراو بدن أندل المكدي عدن عطداء عدن بدن
عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اذ ددروا محاسددن موتدداكم و دوا عددن مسدداو هم قددال أب ددو

عيسددى ددذا حدددب

لر ددب سددماج محمدددا طقددول عم دراو بددن أنددل المكددي الحدددب

وروب باضددهم عددن

عطاء عن عائشة قال وعمراو بن أبي أنل مصري أقدم وأابج من عمراو بن أنل المكي
باب ما جاء في الجلوح قبل أو توضع

[  ] 1020حدددانا محم ددد بددن بش ددار حدددانا صد د واو بددن عيس ددى عددن بش ددر بددن ارف ددع عددن عب ددد هللا ب ددن

سليماو بن جندادة بدن أبدي أميدة عدن أبيده عدن جدده عدن ع دادة بدن الصدامج قدال داو رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم إذا ات ددع الجنددازة لددم طقاددد حتددى توضددع فددي اللحددد فاددر

لدده حبددر فقددال كددذا نصددنع طددا

محمددد قددال فجلددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وقددال خددال و م قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

و شر بن رافع ليل بالقوي في الحدب
باب فضل المصي ة إذا احتسب

لر ددب

[  ] 1021حدانا سو د بن نصر حدانا عب د هللا بدن الم داره عدن حمداد بدن سدلمة عدن أبدي سدناو قدال
دفنج ابني سدنانا وأبدو طلحدة الخدوالني جدالل علدى شد ير القبدر فلمدا أردت الخدروق أخدذ بيددي فقدال أال
أبش ددره ط ددا أب ددا س ددناو قل ددج بل ددى ق ددال ح ددداني الض ددحاه ب ددن عب ددد ال ددرحمن ب ددن ع ددرزب ع ددن أب ددي موس ددى

ا شدداري أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال إذا مددات ول ددد الاب ددد ق ددال هللا لمالئكت دده ن ض ددتم ول ددد
عبدددي فيقول ددوو نا ددم فيق ددول ن ض ددتم امد درة فد دؤاده فيقولددوو نا ددم فيق ددول م دداذا ق ددال عب دددي فيقول ددوو حم ددده
واسددترجع فيقددول هللا ابن دوا لابدددي بيتددا فددي الجنددة وسددموه بيددج الحمددد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب
باب ما جاء في التكبير على الجنازة
[  ] 1022حدانا أحمد بدن منيدع حددانا إسدماعيل بدن إبدراييم حددانا مامدر عدن ال دري عدن سدايد بدن
المسدديب عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى علددى النجاشددي فكبددر أر اددا قددال وفددي
ال اب عن بن ع اح وابن أبدي أوفدى وجدابر و دد بدن اابدج وأندل قدال أبدو عيسدى و دد بدن اابدج دو
أخو ز د بن اابج و و أكبر منه شهد بد ار وز د لدم طشدهد بدد ار قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسن صحيح والامل على ذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م

ب ددروو التكبي ددر عل ددى الجن ددازة أر ددع تكبيد درات و ددو ق ددول س دداياو الط ددوري ومالد د ب ددن أند دل واب ددن الم دداره
والشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 1023حدانا محمد بن المطنى حدانا محمد بدن جا در أخبرندا شدع ة عدن عمدرو بدن مدرة عدن عبدد
الرحمن بن أبي ليلى قال او ز د بن أرقم طكبر على جنائ نا أر اا ومنه بدر علدى جندازة خمسدا فسدالناه
عن ذل فقدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طكبر دا قدال أبدو عيسدى حددب

ز دد بدن أرقدم حددب

حسددن صددحيح وقددد ذ ددب باددا أ ددل الالددم ددذا مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أروا
التكبير على الجنازة خمسا وقال أحمد ومسحاو إذا بر اإلمام على الجنازة خمسا ف نه بت ع اإلمام
باب ما طقول في الصالة على الميج

[  ] 1024حدانا علي بن حجر أخبرنا قل بن ز اد حدانا ا وزاعي عن طحيى بدن أبدي طيدر حدداني

أبددو إب دراييم ا شددهلي عددن أبيدده قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا صددلى علددى الجنددازة قددال
اللهم ال ر لحيندا وميتندا وشدا دنا ولائبندا وصدغيرنا و بيرندا وذ رندا وأنطاندا قدال طحيدى وحدداني أبدو سدلمة
بن عبد الرحمن عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطل ذل وزاد فيه اللهدم مدن أحييتده مندا
فاحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلطماو قال وفي ال اب عن عبد الدرحمن وعائشدة وأبدي

قتادة وعوب بن مال وجابر قال أبو عيسى حدب
الدستوائي وعلي بن الم اره ذا الحدب

والد أبي إبراييم حددب

حسدن صدحيح وروب شدام

عن طحيى بن أبي طير عن أبدي سدلمة بدن عبدد الدرحمن عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال وروب عكرمة بن عمار عن طحيى بن أبي طير عدن أبدي سدلمة عدن
عائشة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وحددب

حدب

عكرمدة بدن عمدار ليدر مح دوم وعكرمدة ر مدا بهدم فدي

طحيى وروي عن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن عبدد هللا بدن أبدي قتدادة عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم وسدماج محمددا طقدول أصدح الرواطدات فدي دذا حددب

ا شهلي عن أبيه وسالته عن اسم أبي إبراييم فلم طارفه

طحيدى بدن أبدي طيدر عدن أبدي إبدراييم

[  ] 1025حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا مااو ددة بددن صددالح عددن عبددد
الرحمن بدن جبيدر بدن ن يدر عدن أبيده عدن عدوب بدن مالد قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
طصددلي علددى ميددج ف همددج مددن صددالته عليدده اللهددم ال ددر لدده وارحمدده والسددله بددالبرد والسددله مددا طغسددل

الطوب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح قال محمد أصح شيء في ذا ال اب ذا الحدب

باب ما جاء في القراءة على الجنازة ب اتحة الكتاب
[  ] 1026حدانا أحمد بن منيع حدانا ز د بدن ح داب حددانا إبدراييم بدن عطمداو عدن الحكدم عدن مقسدم

عن بن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قد أر علدى الجندازة ب اتحدة الكتداب قدال وفدي ال داب عدن أم
لدديل إسددناده بددذل القددوي إب دراييم بددن عطمدداو ددو أبددو

شددر قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن ع دداح حدددب

شددي ة الواسددطي منكددر الحدددب

والصددحيح عددن بددن ع دداح قولدده مددن السددنة الق دراءة علددى الجنددازة ب اتحددة

الكتاب
[  ] 1027حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن سدداد بددن إب دراييم

عن طلحة بن عوب أو بن ع اح صدلى علدى جندازة فقد أر ب اتحدة الكتداب فقلدج لده فقدال أنده مدن السدنة

أو مدن تمددام السددنة قددال أبدو عيسددى ددذا حدددب

حسدن صددحيح والامددل علددى دذا عنددد باددا أ ددل الالددم

مدن أصددحاب النبدي صددلى هللا عليده وسددلم وليدر م طختدداروو أو طقد أر ب اتحددة الكتداب باددد التكبيدرة ا ولددى

و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو وقال باا أ ل الالم ال طق أر في الصدالة علدى الجندازة إنمدا دو انداء

علددى هللا والصددالة علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والدددعاء للميددج و ددو قددول الطددوري ولي دره مددن أ ددل

الكوفة وطلحة بن عبد هللا بن عوب و بن أخي عبد الرحمن بن عوب روب عنه ال ري
باب ما جاء في الصالة على الجنازة والش اعة للميج

[  ] 1028حدانا أبدو ر دب حددانا عبدد هللا بدن الم داره و دونل بدن بكيدر عدن محمدد بدن إسدحاو عدن
ب د بن أبي حبيدب عدن مرادد بدن عبدد هللا الي ندي قدال داو مالد بدن بيدرة إذا صدلى علدى جندازة فتقدال
الندداح عليهددا ج د أ م االاددة أج د اء اددم قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن صددلى عليدده االاددة

ص د وب فقددد أوجددب قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وأم حبي ددة وأبددي ر درة وميمونددة زوق النبددي صددلى هللا
عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى حدددب

مالد بددن بيدرة حدددب

حسددن كددذا رواه ليددر واحددد عددن محمددد بددن

إسدحاو وروب إبدراييم بددن سدداد عددن محمددد بددن إسددحاو دذا الحدددب

رجال ورواطة ؤالء أصح عندنا

وأدخددل بددين مراددد ومالد بددن بيدرة

[  ] 1029حدانا بن أبي عمر حدانا عبد الو اب الطق ي عدن أبدوب وحددانا أحمدد بدن منيدع وعلدي بدن

حجددر قدداال حدددانا إسددماعيل بددن إب دراييم عددن أبددوب عددن أبددي قالبددة عددن عبددد هللا بددن ب ددد رضدديع دداو
لاائشة عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال طمدوت أحدد مدن المسدلمين فتصدلي عليده أمدة

مدن المسددلمين ببلغددوو أو طكوندوا مائددة فيشد اوا لدده إال شد اوا فيدده وقددال علددي بددن حجددر فددي حدبطدده مائددة
فما فوقها قال أبو عيسى حدب

عائشة حدب

حسن صحيح وقد أوق ه باضهم ولم برفاه

باب ما جاء في رايية الصالة على الجنازة عند طلوع الشمل وعند لرو ها
[  ] 1030حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن موسددى بددن علددي بددن ر دداي عددن أبيدده عددن ع ددة بددن عددامر
الجهندي قدال ادالث سداعات داو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم بنهاندا أو نصدلي فديهن أو نقبدر فدديهن

موتانا حين تطلع الشمل بازلة حتى ترت ع وحين طقوم قائم ال هيدرة حتدى تميدل وحدين تضديف الشدمل
للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم

من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م طكر دوو الصدالة علدى الجندازة فدي دذه السداعات وقدال
بددن الم دداره مانددى ددذا الحدددب

أو نقبددر فدديهن موتانددا طانددي الصددالة علددى الجنددازة و دره الصددالة علددى

الجنددازة عن ددد طل ددوع الش ددمل وعن ددد لرو ه ددا ومذا انتص ددف النه ددار حت ددى تد د ول الش ددمل و ددو ق ددول أحم ددد

ومسحاو قال الشافاي ال باح في الصالة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصالة
باب ما جاء في الصالة على ا ط ال

[  ] 1031حدانا بشر بن ادم بن بنج أز ر السدماو ال صدري حددانا إسدماعيل بدن سدايد بدن عبيدد هللا
حدانا أبي عدن ز داد بدن جبيدر بدن حيدة عدن أبيده عدن المغيدرة بدن شدع ة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

قددال ال اركددب خلددف الجنددازة والماشددي حي د

شدداء منهددا والط ددل طصددلى عليدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح رواه إسرائيل ولير واحد عن سايد بدن عبيدد هللا والامدل عليده عندد بادا أ دل الالدم مدن
أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م قدالوا طصدلى علدى الط دل ومو لدم طسدتهل بادد أو طالدم أنده
خلق و و قول أحمد ومسحاو
باب ما جاء في تره الصالة على الجنين حتى طستهل
[  ] 1032حدددانا أبددو عمددار الحسددين بددن حر د

حدددانا محمددد بددن ب ددد الواسددطي عددن إسددماعيل بددن

مسلم المكي عن أبي ال ير عن جدابر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال الط دل ال طصدلى عليده وال
برث وال بورث حتى طستهل قال أبو عيسى ذا حددب

قدد اضدطرب النداح فيده فدرواه باضدهم عدن أبدي

ال ير عن جابر عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرفوعدا وروب أشدا

بدن سدوار وليدر واحدد عدن أبدي

ال ير عن جابر موقوفا وروب محمد بن إسحاو عن عطاء بن أبدي ر داي عدن جدابر موقوفدا و داو دذا
أصددح مددن الحدددب

المرفددوع وقددد ذ ددب باددا أ ددل الالددم إلددى ددذا قددالوا ال طصددلى علددى الط ددل حتددى

طستهل و و قول ساياو الطوري والشافاي

باب ما جاء في الصالة على الميج في المسجد

[  ] 1033حدانا علي بن حجر أخبرنا عبد الا

بن محمد عن عبد الواحد بن حم ة عدن ع داد بدن

عبد هللا بن ال ير عن عائشة قالج صدلى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى سدهيل بدن بيضداء فدي
حسددن والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم قددال الشددافاي قددال

المسددجد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

مالد ال طصددلى علددى الميددج فددي المسددجد وقددال الشددافاي طصددلى علددى الميددج فددي المسددجد واحددتج بهددذا

الحدب

باب ما جاء أبن طقوم اإلمام من الرجل والمرأة
[  ] 1034حدددانا عبددد هللا بددن منيددر عددن سددايد بددن عددامر عددن مددام عددن أبددي لالددب قددال صددليج مددع
أنددل بددن مال د علددى جنددازة رجددل فقددام حيددال أرسدده اددم جدداءوا بجنددازة امدرأة مددن قددر ل فقددالوا طددا أبددا حم د ة

صل عليها فقام حيال وسط السر ر فقال له الاالء بن ز اد كدذا أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدام
على الجنازة مقام منها ومن الرجل مقامد منده قدال نادم فلمدا فدرغ قدال اح دوا وفدي ال داب عدن سدمرة
قال أبو عيسى حدب
الحدب

أنل دذا حددب

حسدن وقدد روب ليدر واحدد عدن مدام مطدل دذا روب و يدع دذا

عن مام فو م فيه فقال عن لالب عن أنل والصحيح عن أبي لالب وقدد روب دذا الحددب

عبددد ال دوارث بددن سددايد وليددر واحددد عددن أبددي لالددب مطددل رواطددة مددام واختل دوا فددي اسددم أبددي لالددب ددذا
فقال باضهم طقال اسمه نافع و قال رافع وقد ذ ب باا أ ل الالم إلى ذا و و قول أحمد ومسحاو
[  ] 1035حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره وال ضددل بددن موسددى عددن حسددين المالددم

عددن عبددد هللا بددن بر دددة عددن سددمرة بددن جندددب أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى علددى ام درأة فقددام
وسطها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه شع ة عن حسين المالم

باب ما جاء في تره الصالة على الشهيد
[  ] 1036حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن شهاب عن عبد الرحمن بدن ادب بدن مالد أو جدابر بدن

عبد هللا أخبره أو النبي صلى هللا عليه وسلم او طجمع بدين والدرجلين مدن قتلدى أحدد فدي الطدوب الواحدد
ام طقول أبهمدا أكطدر أخدذا للقدراو فد ذا اشدير لده إلدى أحدد ما قدمده فدي اللحدد وقدال أندا شدهيد علدى دؤالء

بدوم ال يامددة وأمدر بدددفنهم فدي دمددائهم ولدم طصددل علدديهم ولدم طغسددلوا قدال وفددي ال داب عددن أندل بددن مالد
قددال أبددو عيسددى حدددب

جددابر حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي ددذا الحدددب

عددن ال ددري عددن أنددل عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم وروي عدن ال دري عدن عبدد هللا بدن اال دة بدن أبدي صداير عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم ومن هم من ذ ره عن جابر وقد اختلف أ ل الالدم فدي الصدالة علدى الشدهيد فقدال باضدهم
ال طصددلى علددى الشددهيد و ددو قددول أ ددل المدبنددة و دده طقددول الشددافاي وأحمددد وقددال باضددهم طصددلى علددى

الشهيد واحتجوا بحدب

النبي صلى هللا عليه وسلم انه صلى على حم ة و دو قدول الطدوري وأ دل الكوفدة

و ه طقول إسحاو
باب ما جاء في الصالة على القبر
[  ] 1037حددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم أخبرندا الشددي اني حدددانا الشددابي أخبرنددي مددن رأب النبددي

صلى هللا عليه وسلم ورأب قب ار منتبذا فصف أصحابه خل ه فصدلى عليده فقيدل لده مدن أخبر ده فقدال بدن
ع اح قال وفي ال اب عن أنل و ر دة و د بن اابدج وأبدي ر درة وعدامر بدن ر يادة وأبدي قتدادة وسدهل
بددن حنيددف قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن ع دداح حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل

الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليده وسدلم وليدر م و دو قدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدال بادا

أ ل الالم ال طصلي على القبدر و دو قدول مالد بدن أندل وقدال عبدد هللا بدن الم داره إذا دفدن الميدج ولدم
طصددل عليدده صددلى علددى القبددر ورأب بددن الم دداره الصددالة علددى القبددر وقددال أحمددد ومسددحاو طصددلى علددى
القبر إلى شهر وقاال أكطدر مدا سدمانا عدن بدن المسديب أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم صدلى علدى قبدر

أم ساد بن ع ادة باد شهر

[  ] 1038حددد انا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن سددايد بددن أبددي عرو ددة عددن قتددادة عددن

سددايد بددن المسدديب أو أم سدداد ماتددج والنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لائددب فلمددا قدددم صددلى عليهددا وقددد
مضى لذل شهر
باب ما جاء في صالة النبي صلى هللا عليه وسلم على النجاشي
[  ] 1039حدددانا أبددو سددلمة ط حيددى بددن خلددف وحميددد بددن مسددادة قدداال حدددانا بشددر بددن الم ضددل حدددانا

بونل بن عبيد عن محمد بدن سدير ن عدن أبدي المهلدب عدن عمدراو بدن حصدين قدال قدال لندا رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم إو أخدداكم النجاشددي قددد مددات فقوم دوا فصددلوا عليدده قددال فقمنددا فص د نا مددا طصددف
على الميج وصلينا عليده مدا طصدلى علدى الميدج وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وجدابر بدن عبدد هللا وأبدي
سدايد وحذط ددة بددن أسدديد وجر ددر بدن عبددد هللا قددال أبددو عيسددى ددذا حددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا

الوجدده وقددد رواه أب ددو قالبددة عددن عم دده أبددي المهل ددب عددن عم دراو ب ددن حصددين وأبددو المهل ددب اسددمه عب ددد

الرحمن بن عمرو و قال له مااو ة بن عمرو
باب ما جاء في فضل الصالة على الجنازة

[  ] 1040حدانا أبو ر دب حددانا عبددة بدن سدليماو عدن محمدد بدن عمدرو حددانا أبدو سدلمة عدن أبدي
ر درة قددال قددال رس ددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم م ددن صددلى علددى جنددازة فل دده قي دراط ومددن ت اهددا حت ددى

طقضددى دفنهددا فلدده قي ارطدداو أحددد ما أو أصددغر ما مطددل أحددد فددذ رت ذلد البددن عمددر فارسددل إلددى عائشددة
فسددالها عددن ذل د فقالددج صدددو أبددو ر درة فقددال بددن عمددر لقددد فرطنددا فددي ق درار ط طي درة وفددي ال دداب عددن
البدراء وعبددد هللا بددن مغ ددل وعبددد هللا بددن مسدداود وأبددي سدايد وأبددي بددن اددب وابددن عمددر واو دداو قددال أبددو
عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح قد روب عنه من لير وجه

باب اخر
[  ] 1041حدددانا محمددد ب ددن بشددار ح دددانا روي بددن ع ددادة حدددانا ع دداد ب ددن منصددور ق ددال سددماج أب ددا
المهد م قددال صدحبج أبددا ر درة عشددر سدنين سددماته طقدول سددماج رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم طقددول
مددن ت ددع جنددازة وحملهددا اددالث م درات فقددد قضددى مددا عليدده مددن حقهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
ورواه باضهم بهذا اإلسناد ولم برفاه وأبو المه م اسمه ب د بن ساياو وضا ه شع ة

لر ددب

باب ما جاء في ال يام للجنازة
حدانا قتي ة حدانا اللي
صلى هللا عليه وسلم

عن بن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيده عدن عدامر بدن ر يادة عدن النبدي

[  ] 1042حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن نددافع عددن بددن عمددر عددن عددامر بددن ر ياددة عددن رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال إذا أربدتم الجندازة فقومدوا لهدا حتدى تخل كدم أو توضدع قدال وفدي ال داب عدن أبدي
سددايد وجددابر وسددهل بددن حنيددف وندديل بددن سدداد وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

عددامر بددن ر ياددة

حسن صحيح

[  ] 1043حدانا نصر بن علدي الجهضدمي والحسدن بدن علدي الخدالل الحلدواني قداال حددانا و دب بدن

جر ر حدانا شام الدستوائي عن طحيى بن أبي طير عن أبي سدلمة عدن أبدي سدايد الخددري أو رسدول

هللا صدلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا أربددتم الجنددازة فقومدوا لهددا فمددن ت اهددا فددال طقادددو حتددى توضددع قددال أبددو
عيسددى حدددب

أبددي سددايد فددي ددذا ال دداب حدددب

حسددن صددحيح و ددو قددول أحمددد ومسددحاو قدداال مددن ت ددع

جنددازة فددال طقادددو حتددى توضددع عددن أعندداو الرجددال وقددد روب عددن باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي

صلى هللا عليه وسلم ولير م أنهم انوا بتقدموو الجنازة فيقادوو قبل أو تنتهي إلديهم الجندازة و دو قدول
الشافاي
باب الرخصة في تره ال يام لها
[  ] 1044حدانا قتي ة حدانا اللي

عدن طحيدى بدن سدايد عدن واقدد و دو بدن عمدرو بدن سداد بدن ماداذ

عدن ندافع بددن جبيدر عددن مسداود بدن الحكددم عدن علددي بدن أبددي طالدب أنده ذ ددر ال يدام فددي الجندائ حتددى

توضددع فقددال علددي قددام رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددم قاددد وفددي ال دداب عددن الحسددن بددن علددي وابددن
ع داح قدال أبدو عيسدى حددب

علددي حددب

حسدن صدحيح وفيده رواطددة أر ادة مدن التداباين باضدهم عددن

باددا والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم قددال الشددافاي و ددذا أصددح شدديء فددي ددذا ال دداب و ددذا

الحدب

ناسد لألول إذا رأبتم الجنازة فقوموا وقدال أحمدد إو شداء قدام ومو شداء لدم طقدم واحدتج بداو النبدي

صلى هللا عليه وسلم قد روب عنه أنه قام ام قادد و كدذا قدال إسدحاو بدن إبدراييم قدال أبدو عيسدى ماندى

قول علي قام رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي الجندازة ادم قادد طقدول داو رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم إذا رأب الجنازة قام ام تره ذل باد فكاو ال طقوم إذا رأب الجنازة
باب ما جاء في قول النبي صلى هللا عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا

[  ] 1045حدددانا أبددو ر ددب ونصددر بددن عبددد الددرحمن الكددوفي و وسددف بددن موسددى القطدداو ال غدددادي
قالوا حدانا حكام بن سلم عن علي بدن عبدد ا علدى عدن أبيده عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح قدال
قال النبي صلى هللا عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وفي ال داب عدن جر در بدن عبدد هللا وعائشدة وابدن
عمر وجابر قال أبو عيسى حدب

بن ع اح حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب ما طقول إذا أدخل الميج القبر
[  ] 1046حدانا أبو سايد ا شج حدانا أبو خالد ا حمر حددانا الحجداق عدن ندافع عدن بدن عمدر أو
النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم دداو إذا أدخدل الميددج القبدر وقدال أبددو خالدد مدرة إذا وضدع الميددج فدي لحددده
قددال م درة بسددم هللا و دداهلل وعلددى ملددة رسددول هللا وقددال م درة بسددم هللا و دداهلل وعلددى سددنة رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه وقد روب ذا الحددب

مدن ليدر دذا

الوجه عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم ورواه أبو الصدبق الناجي عن بن عمر عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم وقد روب عن أبي الصدبق الناجي عن بن عمر موقوفا أطضا
باب ما جاء في الطوب الواحد بلقى تحج الميج في القبر

[  ] 1047حدانا ز د بدن أخد م الطدائي ال صدري حددانا عطمداو بدن فرقدد قدال سدماج جا در بدن محمدد

عددن أبيدده قددال الددذي ألحددد قبددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبددو طلحددة والددذي ألقددى القطي ددة تحتدده
شددقراو مددولى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال جا ددر وأخبرنددي عبيددد هللا بددن أبددي ارفددع قددال سددماج
شدقراو طقددول أنددا وهللا طرحدج القطي ددة تحددج رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم فددي القبدر قددال وفددي ال دداب
عن بن ع اح قال أبو عيسدى حددب

شدقراو حددب

حسدن لر دب وروب علدي بدن المددبني عدن عطمداو

بن فرقد ذا الحدب
[  ] 1048حدددانا محمددد بددن ب شددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن شددع ة عددن أبددي حمد ة عددن بددن ع دداح

قال جال في قبر النبي صلى هللا عليه وسلم قطي ة حمراء قال وقال محمدد بدن بشدار فدي موضدع اخدر
حددانا محمددد بددن جا ددر و حيددى عددن شددع ة عددن أبددي جمدرة عددن بددن ع دداح و ددذا أصددح قددال أبددو عيسددى

ذا حدب

حسن صحيح وقد روب شع ة عدن أبدي حمد ة القصداب واسدمه عمدراو بدن أبدي عطداء وروب

عدن أبددي جمدرة الضد اي واسددمه نصددر بددن عمدراو و ال مدا مددن أصددحاب بددن ع دداح وقددد روب عددن بددن
ع اح أنه ره أو بلقى تحج الميج في القبر شيء وملى ذا ذ ب باا أ ل الالم
باب ما جاء في تسو ة القبور
[  ] 1049حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن حبيددب بددن أبددي
اابج عن أبي وائدل أو عليدا قدال بدي الهيداق ا سددي أباطد علدى مدا باطندي بده النبدي صدلى هللا عليده
وسلم أو ال تدع قب ار مشرفا إال سو ته وال تمطاال إال طمسته قدال وفدي ال داب عدن جدابر قدال أبدو عيسدى

حدب

علي حدب

حسن والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم طكر دوو أو برفدع القبدر فدوو ا ر

قال الشافاي أكره أو برفع القبر إال بقدر ما طارب أنه قبر لكيال بوطا وال طجلل عليه
باب ما جاء في رايية المشي على القبور والجلوح عليها والصالة إليها
[  ] 1050حددانا نداد حددانا عبددد هللا بدن الم داره عدن عبددد الدرحمن بدن ب دد بددن جدابر عدن بسدر بددن

عبيد هللا عن أبي إدر ل الخوالني عن واالة بن ا سقع عن أبي مراد الغنوي قدال قدال النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم ال تجلس دوا علددى القبددور وال تصددلوا إليهددا قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وعمددرو بددن ح د م
و شير بدن الخصاصدية حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي عدن عبدد هللا بدن الم داره

بهذا اإلسناد نحوه

[  ] 1051حدانا علي بن حجر وأبو عمار قاال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبدد الدرحمن بدن ب دد بدن

جددابر عددن بسددر بددن عبيددد هللا عددن واالددة بددن ا سددقع عددن أبددي مراددد الغنددوي عددن النبددي صددلى هللا عليدده
وسدلم نحد وه ولديل فيدده عدن أبدي إدر ددل و دذا الصدحيح قدال أبددو عيسدى قدال محمددد وحددب

بدن الم دداره

خطدا أخطدا فيده بددن الم داره وزاد فيده عددن أبدي إدر دل الخدوالني ومنمددا دو بسدر بددن عبيدد هللا عدن واالددة
كدذا روب ليدر واحدد عدن عبدد الدرحمن بدن ب دد بدن جدابر ولديل فيده عدن أبدي إدر دل و سدر بدن عبيدد

هللا قد سمع من واالة بن ا سقع

باب ما جاء في رايية تجصيص القبور والكتابة عليها
[  ] 1052حدانا عبد الدرحمن بدن ا سدود أبدو عمدرو ال صدري حددانا محمدد بدن ر يادة عدن بدن جدر ج
عدن أبدي ال يدر عدن جدابر قدال نهدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أو تجصدص القبدور وأو طكتدب عليهددا
وأو ببنى عليها وأو توطا قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح قدد روب مدن ليدر وجده عدن جدابر

وقد رخص باا أ ل الالم مدنهم الحسدن ال صدري فدي تطيدين القبدور وقدال الشدافاي ال بداح أو ططدين

القبر
باب ما طقول الرجل إذا دخل المقابر
[  ] 1053حدانا أبو ر ب حدانا محمد بن الصلج عدن أبدي دبندة عدن قدابوح بدن أبدي ربيداو عدن

أبيدده عددن بددن ع دداح قددال مددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بقبددور المدبنددة فاقبددل علدديهم بوجهدده فقددال
السددالم علدديكم طددا أ ددل القبددور طغ ددر هللا لنددا ولكددم أنددتم سددل نا ونحددن بددا ار قددال وفددي ال دداب عددن بر دددة
وعائشة قال أبو عيسى حدب

بن ع اح حدب

حسن لر ب وأبو دبندة اسدمه طحيدى بدن المهلدب وأبدو

ربياو اسمه حصين بن جندب
باب ما جاء في الرخصة في ز ارة القبور
[  ] 1054حدددانا محم ددد بددن بش ددار ومحمددود ب ددن لدديالو والحس ددن بددن عل ددي الخددالل ق ددالوا حدددانا أب ددو
عاصددم النبيددل حدددانا سدداياو عددن علقمددة بددن مراددد عددن سددليماو بددن بر دددة عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم قد نج نهيتكم عن ز ارة القبور فقدد أذو لمحمدد فدي ز دارة قبدر أمده ف ورو دا ف نهدا
تدذ ر ارخدرة قدال وفدي ال داب عدن أبدي سدايد وابدن مسداود وأندل وأبدي ر درة وأم سدلمة قدال أبدو عيسدى

حدددب

بر دددة حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الال دم ال بددروو ب ددارة القبددور باسددا و ددو

قول بن الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 1055حدددانا الحسددين بددن حر د

حدددانا عيسددى بددن بددونل عددن بددن جددر ج عددن عبددد هللا بددن أبددي

مليكة قال تدوفي عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر بح شدي قدال فحمدل إلدى مكدة فددفن فيهدا فلمدا قددمج عائشدة

أتج قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالج
و نا ندماني جذطمة ح ة

من الد ر حتى قيل لن بتصدعا
فلما ت رقنا اني ومالكا
لطددول اجتمدداع لددم نبددج ليلددة ماددا اددم قالددج وهللا لددو حضدرت مددا دفنددج إال حيد

زرت

مددج ولددو شددهدت مددا

باب ما جاء في رايية ز ارة القبور للنساء
[  ] 1056حدانا قتي ة حددانا أبدو عواندة عدن عمدر بدن أبدي سدلمة عدن أبيده عدن أبدي ر درة أو رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم لان زوارات القبور قدال وفدي ال داب عدن بدن ع داح وحسداو بدن اابدج قدال أبدو

عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد رأب بادا أ دل الالدم أو دذا داو قبدل أو بدرخص النبدي صددلى

هللا عليده وسددلم فددي ز ددارة القبددور فلمددا رخددص دخددل فددي رخصددته الرجددال والنسدداء وقددال باضددهم إنمددا دره
ز ارة القبور للنساء لقلة صبر ن و طرة ج عهن
باب ما جاء في الدفن بالليل
[  ] 1057حددانا أبددو ر ددب ومحمددد بددن عمددر والسددوو قدداال حدددانا طحيددى بددن اليمدداو عددن المنهددال بددن

خلي ة عن الحجاق بن أرطاة عن عطاء عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم دخدل قبد ار لديال
فاسرق له سراق فاخذه من قبل القبلة وقال رحم هللا إو نج وا دا تدالء للقدراو و بدر عليده أر ادا قدال
وفددي ال دداب عددن جددابر و ددد بددن اابددج و ددو أخددو ز ددد بددن اابددج أكبددر مندده قددال أبددو عيسددى حدددب

ع اح حدب

بددن

حسن وق د ذ ب باا أ ل الالم إلى دذا وقدالوا بددخل الميدج القبدر مدن قبدل القبلدة وقدال

باضهم طسل سال ورخص أكطر أ ل الالم في الدفن بالليل
باب ما جاء في الطناء الحسن على الميج
[  ] 1058حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا ب ددد بدن دداروو أخبرندا حميددد عدن أنددل قدال مددر علدى رسددول

هللا صد لى هللا عليده وسدلم بجندازة فداانوا عليهدا خيد ار فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وجبدج ادم قدال
أنددتم شددهداء هللا فددي ا ر

حدب

أنل حدب

قددال وفددي ال دداب عددن عمددر و اددب بددن عج درة وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى

حسن صحيح

[  ] 1059حدددانا طحيددى بددن موسددى و دداروو بددن عبددد هللا الب د ار قدداال حدددانا أبددو داود الطيالسددي حدددانا

داود بدن أبددي ال درات حددانا عبددد هللا بددن بر ددة عددن أبددي ا سدود الدددبلي قددال قددمج المدبنددة فجلسددج إلددى
عمدر بدن الخطداب فمددروا بجندازة فداانوا عليهددا خيد ار فقدال عمدر وجبددج فقلدج لامدر ومددا وجبدج قدال أقددول
كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال مدا مد ن مسدلم طشدهد لده االادة إال وجبدج لده الجندة قدال قلندا
وااناو قال وااناو قال ولم نسال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الواحد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح وأبو ا سود الدبلي اسمه رالم بن عمرو بن ساياو
باب ما جاء في اواب من قدم ولدا
[  ] 1060حدانا قتي ة عن مال بن أنل ي وحدانا ا نصاري حدانا مان حددانا مالد بدن أندل عدن
بددن شددهاب عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال طمددوت
حد من المسلمين االاة من الولد فتمسه النار إال تحلة القسم قال وفي ال اب عن عمر وماداذ و ادب

بن مال وعت ة بن عبد وأم سليم وجابر وأنل وأبي ذر وابن مساود وأبي اال ة ا شدجاي وابدن ع داح
وع دة بددن عدامر وأبددي سدايد وقدرة بددن إطداح الم نددي قدال وأبددو اال ددة ا شدجاي لدده عدن النبددي صددلى هللا

عليه وسلم حددب

واحدد دو دذا الحددب

ولديل دو الخشدني قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسن صحيح
[  ] 1061حددانا نصدر بدن علدي الجهضدمي حددانا إسددحاو بدن بوسدف حددانا الادوام بدن حوشدب عددن
أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد هللا بن مساود عن عبدد هللا قدال قدال رسدول
هللا صدلى هللا عليده وسدلم مددن قددم االادة لددم ببلغدوا الحلدم دانوا لدده حصدنا حصدينا مددن الندار قدال أبددو ذر
قددمج اانددين قددال واانددين فقددال أبددي بدن اددب سدديد القدراء قدددمج واحدددا قدال وواحدددا ولكددن إنمددا ذلد عنددد

الصدمة ا ولى قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب وأبو عبيدة لم طسمع من أبيه

[  ] 1062حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي وأبددو الخطدداب ز دداد بددن طحيددى ال صددري قدداال حدددانا عبددد

ر ده بددن بددارو الحن دي قددال سددماج جددي أبددا أمددي سدماه بددن الوليددد الحن دي طحدددث أندده سدمع بددن ع دداح
طحدددث أندده سددمع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن دداو لدده فرطدداو مددن أمتددي أدخلدده هللا بهمددا
الجنة فقالج عائشة فمن او له فرط من أمت قدال ومدن داو لده فدرط طدا موفقدة قالدج فمدن لدم طكدن لده
فرط من أمت قال فانا فرط أمتي لن طصابوا بمطلدي قدال أبدو عيسدى دذا حددب
إال من حدب

حسدن لر دب ال نارفده

عبد ر ه بدن بدارو وقدد روب عنده ليدر واحدد مدن ا ئمدة حددانا أحمدد بدن سدايد المرابطدي

حدانا ح او بن الل أن انا عبد ر ه بن بارو فذ ر نحوه وسماه بن الوليد و أبو زميل الحن ي

باب ما جاء في الشهداء من م
[  ] 1063حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد ي وحدددانا قتي ددة عددن مالد عددن سددمي عددن أبددي

صددالح عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الشددهداء خمددل المطاددوو والم طددوو

والغدرو وصدداحب الهدددم والشدهيد فددي سددبيل هللا قدال وفددي ال دداب عدن أنددل وصد واو بدن أميددة وجددابر بددن
عتي د وخالددد بددن عرفطددة وسددليماو بددن صددرد وأبددي موسددى وعائشددة قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

أبددي ر درة

حسن صحيح

[  ] 1064حدانا عبيد بن أس اط بن محمد القرشي الكوفي حدانا أبدي حددانا أبدو سدناو الشدي اني عدن
أبي إسحاو السبياي قال قدال سدليماو بدن صدرد لخالدد بدن عرفطدة أو خالدد لسدليماو أمدا سدماج رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن قتلدده بطندده لددم طاددذب فددي قب دره فقددال أحددد ما لصدداح ه ناددم قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب في ذا ال اب وقد روب من لير ذا الوجه

باب ما جاء في رايية ال رار من الطاعوو
[  ] 1065حدانا قت ي ة حدانا حماد بن ز دد عدن عمدرو بدن دبندار عدن عدامر بدن سداد عدن أسدامة بدن

ز د أو النبي صلى هللا عليه وسلم ذ ر الطاعوو فقال ب ية رج أو عدذاب أرسدل علدى طائ دة مدن بندي
إسرائيل فد ذا وقدع بدار

وأندتم بهدا فدال تخرجدوا منهدا ومذا وقدع بدار

ولسدتم بهدا فدال ته طدوا عليهدا قدال

وفي ال اب عن ساد وخ مة بدن اابدج وعبدد الدرحمن بدن عدوب وجدابر وعائشدة قدال أبدو عيسدى حددب

أسامة بن ز د حدب

حسن صحيح

باب ما جاء فيمن أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه
[  ] 1066حدددانا أحمددد بددن مقدددام أبددو ا شددا

الاجلددي حدددانا الماتمددر بددن سددليماو قددال سددماج أبددي

طحدث عن قتادة عن أنل عن ع ادة بن الصامج عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن أحدب لقداء
هللا أحب هللا لقاءه ومن ره لقاء هللا ره هللا لقداءه وفدي ال داب عدن أبدي موسدى وأبدي ر درة وعائشدة قدال
أبو عيسى حدب

ع ادة بن الصامج حسن صحيح

[  ] 1067حدددانا حميددد بددن مسددادة حدددانا خالددد بددن الحددارث حدددانا سددايد بددن أبددي عرو ددة قددال وحدددانا
محمد بن بشار حدانا محمد بن بكر عن سايد بن أبي عرو ة عن قتادة عن ز اررة بدن أوفدى عدن سداد

بدن شدام عدن عائشدة أنهدا ذ درت أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم قدال مدن أحدب لقداء هللا أحددب هللا
لقدداءه ومددن دره لقدداء هللا دره هللا لقدداءه قالددج فقلددج طددا رسددول هللا لنددا نك دره المددوت قددال لدديل ذل د ولكددن
المؤمن إذا بشر برحمدة هللا ورضدوانه وجنتده أحدب لقداء هللا وأحدب هللا لقداءه ومو الكدافر إذا بشدر بادذاب
هللا وسخطه ره لقاء هللا و ره هللا لقاءه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء فيمن قتل ن سه
[  ] 1068حدددانا بوسددف بددن عيسددى حدددانا و يددع حدددانا إس درائيل وشددر عددن سددماه بددن حددرب عددن
جددابر بددن سددمرة أو رجددل قتددل ن سدده فلددم طصددل عليدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى ددذا
حددب

حسدن صدحيح واختلدف أ ددل الالدم فدي دذا فقددال باضدهم طصدلى علدى ددل مدن صدلى إلدى القبلددة

وعلددى قاتددل الددن ل و ددو قددول الطددوري ومسددحاو وقددال أحمددد ال طصددلي اإلمددام علددى قاتددل الددن ل و صددلي
عليه لير اإلمام
باب ما جاء في الصالة على المدبوو

[  ] 1069حدانا محمود بن ليالو حددانا أبدو داود أخبرندا شدع ة عدن عطمداو بدن عبدد هللا بدن مو دب

قدال سددماج عبدد هللا بددن أبدي قتددادة طحددث عددن أبيده أو النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم أتددى برجدل ليصددلى
عليه فقال النبي صلى هللا عليه وسلم صلوا على صاح كم ف و عليه دبندا قدال أبدو قتدادة دو علدي فقدال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالوفداء قدال بالوفداء فصدلى عليده قدال وفدي ال داب عدن جدابر وسدلمة بدن
ا كوع وأسماء بنج ب د قال أبو عيسى حدب

أبي قتادة حدب

حسن صحيح

[  ] 1070حددداني أب ددو ال ض ددل مكتددوم ب ددن الع دداح الترمددذي ح دددانا عب ددد هللا بددن ص ددالح ق ددال ح ددداني
اللي د

قددال حددداني عقيددل عددن بددن شددهاب قددال أخبرنددي أبددو سددلمة بددن عبددد الددرحمن عددن أبددي ر درة أو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم او بؤتى بالرجل المتوفى عليه الدبن فيقدول دل تدره لدبنده مدن قضداء
ف و حدث أنه تره وفاء صلى عليه ومال قدال للمسدلمين صدلوا علدى صداح كم فلمدا فدتح هللا عليده ال تدوي
قددام فقددال أنددا أولددى بددالمؤمنين مددن أن سددهم فمددن تددوفي مددن المسددلمين فتددره دبنددا علددي قضدداهه ومددن تددره
مدداال فهددو لوراتدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

اللي

بن ساد نحو حدب

عبد هللا بن صالح

حسددن صددحيح وقددد رواه طحيددى بددن بكيددر وليددر واحددد عددن

باب ما جاء في عذاب القبر
[  ] 1071حدددانا أبددو سددلمة طحيددى بددن خلددف حدددانا بشددر بددن الم ضددل عددن عبددد الددرحمن بددن إسددحاو

عددن سددايد بددن أبددي سددايد المقبددري عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا قبددر
الميج أو قال أحد م أتاه ملكداو أسدوداو أزرقداو طقدال حدد ما المنكدر وارخدر النكيدر فيقدوالو مدا ندج
تقول في ذا الرجل فيقول مدا داو طقدول دو عبدد هللا ورسدوله أشدهد أو ال إلده إال هللا وأو محمددا عبدده

ورسدوله فيقدوالو قدد ندا نالدم أند تقدول دذا ادم ط سدح لده فدي قبدره سد اوو ذ ارعدا فدي سد اين ادم بندور لده

فيه ام طقال له نم فيقدول أرجدع إلدى أ لدي فداخبر م فيقدوالو ندم نومدة الادروح الدذي ال بوق ده إال أحدب

أ لدده إليدده حتددى ب اطدده هللا مددن مضددجاه ذل د ومو دداو منافقددا قددال سددماج الندداح طقولددوو فقلددج مطلدده ال

أدري فيقوالو قد نا نالم أن تقول ذل فيقال لألر

الت مي عليه فتلتد م عليده فتختلدف فيهدا أضدالعه

فال ب ال فيها ماذبا حتى ب اطه هللا من مضجاه ذل وفي ال داب عدن علدي وز دد بدن اابدج وابدن ع داح
والبدراء بددن عددازب وأبددي أبددوب وأنددل وجددابر وعائشددة وأبددي سددايد لهددم رووا عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم في عذاب القبر قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن لر ب

[  ] 1072حدانا ناد حدانا عبدة عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم إذا مات الميج عر

عليه مقاده بالغداة والاشي ف و او مدن أ دل الجندة فمدن أ دل الجندة

ومو او من أ ل النار فمن أ ل النار ام طقال ذا مقاده حتدى ب اطد هللا بدوم ال يامدة قدال أبدو عيسدى
و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في أجر من ع ب مصابا
[  ] 1073حدددانا بوسددف بددن عيسددى حدددانا علددي بددن عاصددم قددال حدددانا وهللا محمددد بددن سددوقة عددن

إبدراييم عدن ا سدود عدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن عد ب مصدابا فلده مطدل أجدره
قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفده مرفوعدا إال مدن حددب

علدي بدن عاصدم وروب باضدهم عدن

محمددد بددن سددوقة بهددذا اإلسددناد مطلدده موقوفددا ولددم برفادده و قددال أكطددر مددا ابتلددي بدده علددي بددن عاصددم بهددذا

الحدب

نقموا عليه

باب ما جاء فيم مات بوم الجماة
[  ] 1074حدانا محمد بن بشار حدانا عبدد الدرحمن بدن مهددي وأبدو عدامر الاقددي قداال حددانا شدام
بددن سدداد عددن سددايد بددن أبددي ددالل عددن ر ياددة بددن سدديف عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال قددال رسددول هللا
صدلى هللا عليده وسددلم مدا مددن مسدلم طمددوت بدوم الجمادة أو ليلددة الجمادة إال وقدداه هللا فتندة القبددر قدال أبددو

عيسدى ددذا حدددب

لر ددب قددال و ددذا حدددب

لدديل إسدناده بمتصددل ر ياددة بددن سدديف إنمددا بددروي عددن أبددي

عبد الرحمن الحبلى عن عبد هللا بن عمرو وال نارب لر ياة بن سيف سماعا من عبد هللا بن عمرو
باب ما جاء في تاجيل الجنازة
[  ] 1075حددانا قتي دة حددانا عبدد هللا بدن و دب عدن سددايد بدن عبدد هللا الجهندي عدن محمدد بدن عمددر
بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال لده طدا
علي االث ال تؤخر ا الصدالة إذا أتدج والجندازة إذا حضدرت وا طدم إذا وجددت لهدا دؤا قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

لر ب وما أرب إسناده بمتصل

باب اخر في فضل التا ة
[  ] 1076حدددانا محمددد بددن حدداتم المددؤدب حدددانا بددونل بددن محمددد قددال حددداتنا أم ا سددود عددن منيددة

بندج عبيدد بدن أبدي بددرزة عدن جدد ا أبدي بددرزة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم مدن عد ب اكلددى

كسي بردا في الجنة قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب وليل إسناده بالقوي

باب ما جاء في رفع اليدبن على الجنازة
[  ] 1077حددانا القاسدم بدن دبندار الكدوفي حددانا إسدماعيل بددن أبداو الدوراو عدن طحيدى بدن طالدى عددن

أبي فروة ب د بن سناو عن ز د و و بن أبي أنيسة عن ال ري عدن سدايد بدن المسديب عدن أبدي ر درة

أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بددر عل دى جنددازة فرفددع بدطدده فددي أول تكبي درة ووضددع اليمنددى علددى

اليسرب قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجده واختلدف أ دل الالدم فدي دذا فدرأب

أكطدر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو برفددع الرجددل بدطدده فددي ددل تكبيدرة
علددى الجنددازة و ددو قددول بددن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال باددا أ ددل الالددم ال برفددع بدطدده إال
في أول مرة و و قول الطدوري وأ دل الكوفدة وذ در عدن بدن الم داره أنده قدال فدي الصدالة علدى الجندازة ال

ط د ا طمينده علدى شدماله ورأب باددا أ دل الالدم أو ط د ا بيمينده علددى شدماله مدا ط ادل فدي الصددالة
قال أبو عيسى ط ا أحب إلى
باب ما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال ن ل المؤمن مالقة بدبنه حتى طقضى عنه
[  ] 1078حددانا محمدود بددن لديالو حددانا أبددو أسدامة عددن ز ر دا بدن أبددي ازئددة عدن سدداد بدن إبدراييم
عن أبي سلمة عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ن دل المدؤمن مالقدة بدبنده حتدى
طقضى عنه
[  ] 1079حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الدرحمن بدن مهددي حددانا إبدراييم بدن سداد عدن أبيده عدن
عمر بن أبي سدلمة عدن أبيده عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ن دل المدؤمن مالقدة

بدبنه حتى طقضى عنه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن و و أصح من ا ول

كتاب النكاي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في فضل الت و ج والح

عليه

[  ] 1080حدانا ساياو بن و يع حدانا ح ص بن اياث عن الحجاق عن مكحدول عدن أبدي الشدمال
عددن أبددي أب ددوب قددال قددال رس ددول هللا صددلى هللا عليدده وس ددلم أر ددع مددن س ددنن المرسددلين الحيدداء والتاط ددر
والس دواه والنكدداي قددال وفددي ال دداب عددن عطمدداو واو دداو وابددن مسدداود وعائشددة وعبددد هللا بددن عمددرو وأبددي

نجيح وجدابر وعكداب قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي أبدوب حددب

حسدن لر دب حددانا محمدود بدن خدداح

ال غدادي حدانا ع اد بن الاوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أبدوب عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم نحددو حدددب

ح ددص قددال أبددو عيسددى وروب ددذا الحدددب

شدديم ومحمددد بددن ب ددد الواسددطي وأبددو

مااو ة ولير واحد عن الحجاق عدن مكحدول عدن أبدي أبدوب ولدم بدذ روا فيده عدن أبدي الشدمال وحددب
ح ص بن اياث وع اد بن الاوام أصح
[  ] 1081حدانا محمود بدن لديالو حددانا أبدو أحمدد ال يدري حددانا سداياو عدن ا عمدل عدن عمدارة
بن عمير عن عبد الرحمن بن ب د عن عبد هللا بن مساود قال خرجنا مع النبي صدلى هللا عليده وسدلم
ونحددن ش د اب ال نقدددر علددى شدديء فقددال طددا ماشددر الش د اب علدديكم بال دداءة ف ندده ألددا لل صددر وأحصددن

لل رق فمن لم طستطع منكم ال اءة فاليه بالصوم ف و الصوم له وجداء قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صدحيح حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا عبددد هللا بدن نميددر حدددانا ا عمددل عددن عمددارة نحددوه قددال

أبو عيسى وقد روب لير واحد عدن ا عمدل بهدذا اإلسدناد مطدل دذا وروب أبدو مااو دة والمحدار ي عدن

ا عمددل عددن إبدراييم عددن علقمددة عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال أبددو عيسددى

كال ما صحيح
باب ما جاء في النهي عن التبتل
[  ] 1082حدددانا أبددو شددام الرفدداعي وز ددد بددن أخ د م الطددائي ومسددحاو بددن إب دراييم الص دواب ال صددري

قدالوا حدددانا ماداذ بددن شدام عددن أبيدده عدن قتددادة عدن الحسددن عددن سدمرة او النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم

ن هدى عدن التبتدل قدال أبدو عيسدى وزاد ز دد بدن أخد م فدي حدبطده وقد أر قتدادة ل ولقدد أرسدلنا رسدال مدن قبلد

وجالنددا لهددم أزواجددا وذر ددة و قددال وفددي ال دداب عددن سدداد وأنددل بددن مالد وعائشددة وابددن ع دداح قددال أبددو
عيسى حددب

حسدن لر دب وروب ا شدا

سدمرة حددب

دذا الحددب

بدن عبدد الملد

عدن الحسدن عدن

ساد بن شام عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه و قال ال الحدبطين صحيح
[  ] 1083حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل وليددر واحددد قددالوا أخبرنددا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن

ال ري عن سدايد بدن المسديب عدن سداد بدن أبدي وقدا

قدال رد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى

عطماو بن م اوو التبتل ولو أذو له الختصينا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء إذاجاء م من ترضوو دبنة ف وجوه
[  ] 1084حددانا قتي ددة حدددانا عبدد الحميددد بددن سددليماو عدن بددن عجددالو عددن بدن وايمددة النصددري عددن

أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا خطددب إلدديكم مددن ترضددوو دبندده وخلقدده ف وجددوه
إال ت الوا تكن فتنة في ا ر

عيسى حدب

وفساد عدر ا قدال وفدي ال داب عدن أبدي حداتم الم ندي وعائشدة قدال أبدو

أبي ر رة قد خولف عبد الحميدد بدن سدليماو فدي دذا الحددب

ورواه الليد

بدن سداد عدن

بن عجالو عن أبي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال قدال أبدو عيسدى قدال محمدد وحددب
اللي

اش ه ولم طاد حدب

عبد الحميد مح ورا

[  ] 1085حدانا محمد بن عمرو السواو البلخي حدانا حاتم بن إسماعيل عن عبد هللا بدن مسدلم بدن
رم عن محمد وسايد ابني عبيد عن أبدي حداتم الم ندي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا

جاءكم من ترضدوو دبنده وخلقده فدانكحوه إال ت الدوا تكدن فتندة فدي ا ر

وفسداد قدالوا طدا رسدول هللا واو

كاو فيه قال إذا جاءكم من ترضوو دبنه وخلقه فانكحوه االث مرات قال أبو عيسدى دذا حددب

لر ب وأبو حاتم الم ني له صح ه وال نارب له عن النبي صلى هللا عليه وسلم لير ذا الحدب
باب ما جاء او المرأة تنكح على االث خصال

حسدن

[  ] 1086حدانا أحمد بن محمد بن موسدى أخبرندا إسدحاو بدن بوسدف ا زرو أخبرندا عبدد الملد بدن

أبددي سددليماو عددن عطدداء عددن جددابر او النبددي ص ددلى هللا عليدده وسددلم قددال او الم درأة تددنكح علددى دبنه ددا
ومالهدا وجمالهدا فاليد بدذات الددبن تر دج بدداه قددال وفدي ال داب عدن عدوب بدن مالد وعائشدة وعبددد هللا
بن عمرو وأبي سايد قال أبو عيسى حدب

جابر حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الن ر إلى المخطو ة
[  ] 1087حدانا أحمد بن منيع حدانا بن أبي زائدة قدال حدداني عاصدم بدن سدليماو دو ا حدول عدن

بكر بن عبد هللا الم ني عدن المغيدرة بدن شدع ة انده خطدب امدرأة فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ان در
إليهدا ف نده أحدرب او بدؤدم بينكمدا وفددي ال داب عدن محمدد بدن مسدلمة وجددابر وأبدي حميدد وأبدي ر درة قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن وقد ذ ب باا أ ل الالم إلى ذا الحدب

وقدالوا ال بداح او بن در إليهدا

ما لم بر منها محرمدا و دو قدول أحمدد ومسدحاو وماندى قولده أحدرب او بدؤدم بينكمدا قدال أحدرب او تددوم
المودة بينكما
باب ما جاء في إعالو النكاي

[  ] 1088حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم أخبرنا أبو بلج عن محمدد بدن حاطدب الجمحدي قدال قدال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فصددل مددا بددين الح درام والحددالل الدددب والصددوت قددال وفددي ال دداب عددن
عائشة وجابر والر يع بنج ماوذ قال أبو عيسى حدب

محمد بدن حاطدب حددب

حسدن وأبدو بلدج اسدمه

طحيى بن أبي سدليم و قدال بدن سدليم أطضدا ومحمدد بدن حاطدب قدد رأب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو
لالم صغير
[  ] 1089حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا عيسددى بددن ميمددوو ا نصدداري عددن
القاسم بن محمد عدن عائشدة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أعلندوا دذا النكداي واجالدوه فدي
المسداجد واضددر وا عليده بالدددفوب قددال أبدو عيسددى ددذا حددب

ميموو ا نصاري طضاف في الحدب
اقة

لر ددب حسدن فددي ددذا ال داب وعيسددى بددن

وعيسدى بدن ميمدوو الدذي بدروي عدن بدن أبدي نجديح الت سدير دو

[  ] 1090حدانا حميد بن مسادة ال صري حدانا بشر بن الم ضل حدانا خالد بدن ذ دواو عدن الر يدع
بنددج ماددوذ قالددج جدداء رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فدددخل علددى لددداة بنددي بددي فجلددل علددى ف ارشددي
كمجلسد د من ددي وجو ر ددات لن ددا طض ددر ن ب دددفوفهن و ن دددبن م ددن قت ددل م ددن اب ددائي ب ددوم ب دددر إل ددى او قال ددج
إحدا ن

وفينا نبي طالم ما في لد
فقددال لهددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اسددكتي عددن ددذه وقددولي الددذي نددج تقددولين قبلهددا قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء فيما طقال للمت وق
[  ] 1091حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر درة او النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا رفددا اإلنسدداو إذا ت د وق قددال بدداره هللا ل د و دداره علي د
وجمددع بينكمددا فددي الخيددر قددال وفددي ال دداب عددن علددي بددن أبددي طالددب قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

أبددي ر درة

حسن صحيح

باب ما طقول إذا دخل على أ له
[  ] 1092حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن منصددور عددن سددالم بددن أبددي الجاددد عددن
كر ب عن بن ع اح قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم لو او أحد م إذا أتى أ لده قدال بسدم هللا اللهدم
جنبنا الشيطاو وجنب الشيطاو ما رزقتنا ف و قضي بينهما ولدا لم طضره الشيطاو قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ا وقات التي طستحب فيها النكاي
[  ] 1093حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا سدداياو عددن إسددماعيل بددن أميددة عددن
عبد هللا بن عروة عن عروة عن عائشة قالج ت وجني رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي شدوال و ندى

بددي فددي ش دوال و انددج عائشددة تسددتحب او ببنددى بنسددائها فددي ش دوال قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الطوري عن إسماعيل بن أمية

صحيح ال نارفه اال من حدب

حسددن

باب ما جاء في الوليمة
[  ] 1094حددانا قتي ددة حددانا حمدداد بدن ز ددد عددن اابدج عددن أندل او رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم

رأب علددى عبددد الددرحمن بددن عددوب أاددر ص د رة فقددال مددا ددذا فقددال انددي ت وجددج ام درأة علددى وزو ن دواة مددن

ذ ددب فقددال بدداره هللا ل د أولددم ولددو بشدداة قددال وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود وعائشددة وجددابر وز يددر بددن

عطماو قال أبو عيسى حدب
االاة د ار م وال

أنل حدب

حسن صحيح وقال أحمدد بدن حنبدل وزو ندواة مدن ذ دب وزو

وقال إسحاو و وزو خمسة د ار م وال

[  ] 1095حدانا بن أبي عمر حدانا سداياو بدن عييندة عدن وائدل بدن داود عدن أبيده عدن ال دري عدن
أنل بن مال او النبي صلى هللا عليه وسلم أولم على صاية بنج حيدي بسدو ق وتمدر قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 1096حدددانا محمددد بددن طحيددى حدددانا الحميدددي عددن سدداياو نحددو ددذا وقددد روب ليددر واحددد ددذا
الحدب

عن بن عيينة عن ال ري عن أنل ولم بذ روا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنده قدال أبدو عيسدى

و او ساياو بن عيينة بدلل في ذا الحدب

فر ما لم بذ ر فيه عن وائل عن أبيه ور ما ذ ره

[  ] 1097حدانا محمد بن موسى ال صري حدانا ز اد بن عبد هللا حدانا عطداء بدن السدائب عدن أبدي
عبد الرحمن عدن بدن مسداود قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طادام أول بدوم حدق وطادام بدوم

الطدداني سددنة وطاددام بددوم الطال د
نارفه مرفوعدا إال مدن حددب

سددماة ومددن سددمع سددمع هللا بدده قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن مسدداود ال

ز داد بدن عبدد هللا وز داد بدن عبدد هللا طيدر الغ ارئدب والمنداكير قدال وسدماج

محمددد بددن إسددماعيل بددذ ر عددن محمددد بددن ع ددة قددال قددال و يددع ز دداد بددن عبددد هللا مددع شددرفه طكددذب فددي
الحدب
باب ما جاء في إجابة الداعي

[  ] 1098حدانا أبو سلمة طحيى بن خلف حدانا بشر بن الم ضدل عدن إسدماعيل بدن أميدة عدن ندافع
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيدتم قدال وفدي ال داب عدن علدي
وأبي ر رة والبراء وأنل وأبي أبوب قال أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح

باب ما جاء فيمن طجيء إلى الوليمة من لير دعوة
[  ] 1099حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن شددقيق عددن أبددي مسدداود قددال جدداء رجددل

طقال له أبو شايب إلى لدالم لده لحدام فقدال اصدنع لدي طاامدا طك دي خمسدة فد ني أربدج فدي وجده رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الجددوع قددال فصددنع طاامددا اددم أرسددل إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فدددعاه
وجلسدداءه الددذبن مادده فلمددا قددام النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ات د اهم رجددل لددم طكددن ماهددم حددين دع دوا فلمددا

انتهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إلددى ال دداب قددال لصدداحب المن د ل اندده ات انددا رجددل لددم طكددن مانددا
حين دعوتنا ف و أذنج له دخل قال فقد أذنا لده فليددخل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح قدال

وفي ال اب عن بن عمر
باب ما جاء في ت و ج االبكار
[  ] 1100حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز دد عدن عمدرو بدن دبندار عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال ت وجدج

امرأة فاتيج النبي صلى هللا عليه وسدلم فقدال أت وجدج طدا جدابر فقلدج نادم فقدال بكد ار أم اي دا فقلدج ال بدل
اي دا فقدال دال جار ددة تالعبهدا وتالع د فقلدج طددا رسدول هللا إو عبدد هللا مدات وتددره سد ع بندات أو تسدداا
فج ددج بمددن طقددوم علدديهن قددال فدددعا لددي قددال وفددي ال دداب عددن أبددي بددن اددب و اددب بددن عج درة قددال أبددو

عيسى حدب

جابر بن عبد هللا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ال نكاي إال بولي
[  ] 1101حددانا ع لدي بددن حجدر أخبرندا شددر بدن عبدد هللا عددن أبدي إسدحاو وحدددانا قتي دة حددانا أبددو
عوانة عن أبي إسحاو ي وحدانا محمد بن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي عدن إسدرائيل عدن أبدي

إسددحاو ي وحدددانا عبددد هللا بددن أبددي ز دداد حدددانا ز ددد بددن ح دداب عددن بددونل بددن أبددي إسددحاو عددن أبددي

إسحاو عن أبي بدردة عدن أبدي موسدى قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال نكداي إال بدولي قدال
وفي ال اب عن عائشة وابن ع اح وأبي ر رة وعمراو بن حصين وأنل
[  ] 1102حددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عدن بددن جددر ج عددن سددليماو بددن موسددى عددن

ال ري عن عروة عن عائشة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أطمدا امدرأة نكحدج بغيدر إذو وليهدا
فنكاحهددا باطددل فنكاحهددا باطددل فنكاحهددا باطددل ف د و دخددل بهددا فلهددا المهددر بمددا اسددتحل مددن فرجهددا ف د و
اشددتجروا فالسددلطاو ولددي مددن ال ولددي لدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وقددد روب طحيددى بددن سددايد

ا نصداري و حيدى بددن أبدوب وسدداياو الطدوري وليدر واحددد مدن الح ددام عدن بدن جددر ج نحدو ددذا قدال أبددو
عيسى وحدب

أبي موسى حدب

فيه اختالب رواه إسدرائيل وشدر بدن عبدد هللا وأبدو عواندة وز يدر بدن

مااو ددة وندديل بددن الر يددع عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي بددردة عددن أبددي موسددى عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم وروب أس اط بن محمد وز د بن ح اب عن بونل بن أبي إسحاو عن أبي إسدحاو عدن أبدي بدردة
عدن أبددي موسددى عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وروب أبددو عبيدددة الحددداد عددن بددونل بددن أبددي إسددحاو

عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه ولم بذ ر فيه عدن أبدي إسدحاو وقدد

روب عن بونل بدن أبدي إسدحاو عدن أبدي إسدحاو عدن أبدي بدردة عدن أبدي موسدى عدن النبدي صدلى هللا
عليه وسلم أطضا وروب شع ة والطوري عدن أبدي إسدحاو عدن أبدي بدردة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

ال نكاي إال بولي وقد ذ ر باا أصحاب ساياو عن ساياو عن أبي إسدحاو عدن أبدي بدردة عدن أبدي
موسدى وال طصددح ورواطدة دؤالء الددذبن رووا عدن أبددي إسددحاو عدن أبددي بدردة عددن أبددي موسدى عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم ال نكداي إال بدولي عنددي أصدح و سدماعهم مدن أبدي إسدحاو فدي أوقدات مختل دة

ومو دداو شددع ة والطددوري أح ددظ وأابددج مددن جميددع دؤالء الددذبن رووا عددن أبددي إسددحاو ددذا الحدددب

رواطة ؤالء عندي أش ه و شع ة والطوري سماا ذا الحدب

فد و

مدن أبدي إسدحاو فدي مجلدل واحدد وممدا

بدددل علددى ذل د مددا حدددانا محمددود بددن لدديالو قددال حدددانا أبددو داود قددال أن انددا شددع ة قددال سددماج سدداياو

الطوري طسدال أبدا إسدحاو أسدماج أبدا بدردة طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال نكداي إال بدولي
فقددال ناددم فدددل ددذا الحدددب

علددى أو سددماع شددع ة والطددوري عددن مكحددول ددذا الحدددب

فددي وقددج واحددد

ومسرائيل و اقدة ابدج فدي أبدي إسدحاو سدماج محمدد بدن المطندى طقدول سدماج عبدد الدرحمن بدن مهددي

طقددول مددا فدداتني مددن حدددب

الطددوري عددن أبددي إسددحاو الددذي فدداتني إال لمددا اتكلددج بدده علددى إس درائيل ندده

كدداو طدداتي بدده أتددم وحدددب

عائشددة فددي ددذا ال دداب عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ال نكدداي إال بددولي

حدددب

عندددي حسددن رواه بددن جددر ج عددن سددليماو بددن موسددى عددن ال ددري عددن عددروة عددن عائشددة عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ورواه الحجدداق بددن أرطدداة وجا ددر بددن ر ياددة عددن ال ددري عددن عددروة عددن

عائشددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وروب عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائش دة عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم مطله وقد تكلم بادا أصدحاب الحددب

فدي حددب

ال دري عدن عدروة عدن عائشدة

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال بن جر ج ام لقيدج ال دري فسدالته فدانكره فضدا وا دذا الحددب

مدن

أجددل ددذا وذ ددر عددن طحيددى بددن ماددين أندده قددال لددم بددذ ر ددذا الحددرب عددن بددن جددر ج إال إسددماعيل بددن
إبدراييم قددال طحيددى بددن ماددين وسددماع إسددماعيل بددن إبدراييم عددن بددن جددر ج لدديل بددذاه إنمددا صددحح ت دده
علددى تددب عبددد المجيددد بددن عبددد الا د بددن أبددي رواد مددا سددمع مددن بددن جددر ج وضدداف طحيددى رواطددة

إسدماعيل بدن إبدراييم عدن بدن جدر ج والامدل فدي دذا ال داب علدى حددب

النبدي صدلى هللا عليده وسددلم ال

نكاي إال بولي عند أ ل الالم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدنهم عمدر بدن الخطداب وعلدي

بن أبي طالب وعبد هللا بن ع اح وأبو ر رة وليدر م و كدذا روب عدن بادا فقهداء التداباين أنهدم قدالوا

ال نكدداي إال بددولي مددنهم سددايد بددن المسدديب والحسددن ال صددري وشددر ح ومب دراييم النخاددي وعمددر بددن عبددد

الا د وليددر م و هددذا طقددول سدداياو الطددوري وا و ازع ددي وعبددد هللا بددن الم دداره ومال د والشددافاي وأحم ددد
ومسحاو
باب ما جاء ال نكاي إال ببينة
[  ] 1103حدددانا بوسددف بددن حمدداد ال صددري حدددانا عبددد ا علددى عددن سددايد عددن قتددادة عددن جددابر بددن

ز ددد عددن بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال غاطددا الالتددي بددنكحن أن سددهن بغيددر بينددة قددال
بوسف بن حماد رفع عبد ا على ذا الحدب

في الت سير وأوق ه في تاب الطالو ولم برفاه

[  ] 1104حدانا قتي ة حدانا لندر محمد بن جا ر عدن سدايد بدن أبدي عرو دة نحدوه ولدم برفاده و دذا
أصددح قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ليددر مح ددوم ال نالددم أحدددا رفادده إال مددا روب عددن عبددد ا علددى عددن

سايد عن قتادة مرفوعا وروب عن عبد ا على عدن سدايد دذا الحددب

موقوفدا والصدحيح مدا روب عدن

بن ع اح قوله ال نكاي إال ببينة كذا روب أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن ز دد عدن بدن ع داح

ال نكاي إال بينة و كذا روب لير واحد عن سايد بن أبي عرو ة نحو ذا موقوفدا وفدي دذا ال داب عدن
عمدراو بددن حصددين وأنددل وأبددي ر درة والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم ومددن باددد م مددن التدداباين وليددر م قددالوا ال نكدداي إال بشددهود لددم طختل دوا فددي ذلد مددن مضددى

مدنهم إال قومددا مددن المتدداخر ن مددن أ دل الالددم ومنمددا اختلددف أ ددل الالددم فدي ددذا إذا شددهد واحددد باددد واحددد
فقددال أكطددر أ ددل الالددم مددن أ ددل الكوفددة وليددر م ال طجددوز النكدداي حتددى طشددهد الشددا داو ماددا عنددد عقدددة
النكاي وقد رأب باا أ ل المدبندة إذا أشدهد واحدد بادد واحدد ف نده جدائ إذا أعلندوا ذلد و دو قدول مالد
بن أنل وليره كذا قال إسحاو فيما حكى عن أ ل المدبنة وقدال بادا أ دل الالدم طجدوز شدهادة رجدل
وامرأتين في النكاي و و قول أحمد ومسحاو

باب ما جاء في خط ة النكاي
[  ] 1105حدانا قتي ة حدانا عبطر بن القاسم عن ا عمل عن أبي إسدحاو عدن أبدي ا حدو

عدن

عبد هللا قال علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التشهد فدي الصدالة والتشدهد فدي الحاجدة قدال التشدهد
في الصالة التحيدات هلل والصدلوات والطي دات السدالم عليد أبهدا النبدي ورحمدة هللا و ر اتده السدالم عليندا
وعلى ع داد هللا الصدالحين أشدهد أو ال إلده إال هللا وأشدهد أو محمددا عبدده ورسدوله والتشدهد فدي الحاجدة
إو الحمد هلل نستاينه ونسدتغ ره ونادوذ بداهلل مدن شدرور أن سدنا وسدي ات أعمالندا فمدن بهدده هللا فدال مضدل
له ومن طضلل فال ادي لده وأشدهد أو ال إلده إال هللا وأشدهد أو محمددا عبدده ورسدوله و قد أر ادالث اطدات

قددال عبطددر ف س دره لنددا سدداياو الطددوري ل اتق دوا هللا حددق تقاتدده وال تمددوتن إال وأنددتم مسددلموو و ل واتق دوا هللا

الذي تساءلوو به وا رحدام إو هللا داو علديكم رقي دا و ل اتقدوا هللا وقولدوا قدوال سددبدا و قدال وفدي ال داب
عدن عددي بددن حداتم قددال أبدو عيسددى حددب

أبددي ا حددو

عبدد هللا حدددب

حسدن رواه ا عمددل عدن أبددي إسدحاو عددن

عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ورواه شددع ة عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي

عبيدة عن عبد هللا عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دال الحددبطين صدحيح و إسدرائيل جماهمدا فقدال
عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي ا حددو

وأبددي عبيدددة عددن عبددد هللا بددن مسدداود عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم وقد قال أ ل الالم إو النكاي جائ بغير خط ة و و قول ساياو الطوري وليره من أ ل الالم

[  ] 1106حدانا أبو شام الرفاعي حدانا محمد بن فضيل عدن عاصدم بدن ليدب عدن أبيده عدن أبدي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم دل خط دة لديل فيهدا تشدهد فهدي اليدد الجدذماء قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء في است مار ال كر والطيب
[  ] 1107حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا محمددد بددن بوسددف حدددانا ا و ازعددي عددن طحيددى بددن أبددي
كطيددر عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تددنكح الطيددب حتددى
تسدتامر وال تدنكح ال كدر حتدى تسدتاذو ومذنهدا الصدموت قدال وفدي ال داب عدن عمدر وابدن ع داح وعائشدة
أبدي ر درة حددب

والارح بن عميدرة قدال أبدو عيسدى حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل

الالددم أو الطيددب ال ت د وق حتددى تسددتامر ومو زوجهددا ا ب مددن ليددر أو طسددتامر ا فكر ددج ذل د فالنكدداي
م سدوخ عندد عامدة أ ددل الالدم واختلدف أ دل الالددم فدي تد و ج ا بكدار إذا زوجهددن اربداء فدرأب أكطدر أ ددل
الالددم مددن أ ددل الكوفددة وليددر م أو ا ب إذا زوق ال كددر و ددي بالغددة بغيددر أمر ددا فلددم تددر

بت د و ج ا ب

فالنكاي م سوخ وقال باا أ ل المدبنة ت و ج ا ب على ال كر جدائ ومو ر دج ذلد و دو قدول مالد
بن أنل والشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 1108حدانا قتي ة بن سايد حدانا مال بن أنل عن عبد هللا بن ال ضل عدن ندافع بدن جبيدر بدن
مطاددم عددن بددن ع دداح أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ا طددم أحددق بن سددها مددن وليهددا وال كددر
تستاذو في ن سها ومذنها صماتها ذا حدب

حسن صحيح رواه شع ة والطوري عدن مالد بدن أندل وقدد

احتج باا الناح في إ جازة النكاي بغير ولي بهذا الحدب

وليل في دذا الحددب

مدا احتجدوا بده نده

قد روب من لير وجه عن بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم ال نكاي إال بولي و كدذا أفتدى بده

بددن ع دداح باددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال ال نكدداي إال بددولي ومنمددا مانددى قددول النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم ا طددم أحددق بن سددها مددن وليهددا عنددد أكطددر أ ددل الالددم أو الددولي ال ب وجهددا إال برضددا ا وأمر ددا
فد و زوجهدا فالنكداي م سدوخ علدى حددب

خنسداء بنددج خدذام حيد

زوجهدا أبو دا و دي ايدب فكر دج ذلد

فرد النبي صلى هللا عليه وسلم نكاحه
باب ما جاء في إكراه اليتيمة على الت و ج
[  ] 1109حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي
ر درة قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم اليتيمددة تسددتامر فدي ن سددها فد و صدمتج فهددو إذنهددا ومو

أبج فال جدواز عليهدا طاندي إذا أدر دج فدردت قدال وفدي ال داب عدن أبدي موسدى وابدن عمدر وعائشدة قدال

أبو عيس ى حدب

أبي ر رة حدب

حسن واختلف أ دل الالدم فدي تد و ج اليتيمدة فدرأب بادا أ دل الالدم

أو اليتيمددة إذا زوجددج فالنكدداي موقددوب حتددى تبل د ف د ذا بلغددج فلهددا الخيددار فددي إجددازة النكدداي أو فسددخه

و و قول بادا التداباين وليدر م وقدال باضدهم ال طجدوز نكداي اليتيمدة حتدى تبلد وال طجدوز الخيدار فدي

النكاي و و قول ساياو الطوري والشافاي ولير ما من أ دل الالدم وقدال أحمدد ومسدحاو إذا بلغدج اليتيمدة
تسددع سددنين ف وجددج فرضدديج فالنكدداي جددائ وال خيددار لهددا إذا أدر ددج واحتجددا بحدددب

عائشددة أو النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم بنددى بهددا و ددي بنددج تسددع سددنين وقددد قالددج عائشددة إذا بلغددج الجار ددة تسددع سددنين
فهي امرأة
باب ما جاء في الوليين ب وجاو
[  ] 1110حدانا قتي ة حدانا لندر حدانا سايد بن أبي عرو دة عدن قتدادة عدن الحسدن عدن سدمرة بدن

جندب أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أطما امرأة زوجها ولياو فهي لدألول منهمدا ومدن بداع بيادا
من رجلين فهو لألول منها قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم ال نالدم

بيددنهم فددي ذلد اختالفددا إذا زوق أحددد الددوليين قبددل ارخددر فنكدداي ا ول جددائ ونكدداي ارخددر م سددوخ ومذا

زوجا جمياا فنكاحهما جمياا م سوخ و و قول الطوري وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في نكاي الابد بغير إذو سيده

[  ] 1111حدانا علي بن حجدر أخبرندا الوليدد بدن مسدلم عدن ز يدر بدن محمدد عدن عبدد هللا بدن محمدد
بدن عقيددل عدن جددابر بددن عبدد هللا عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم قدال أطمددا عبددد تد وق بغيددر إذو سدديده
فهو عا ر قال وفي ال اب عن بن عمر قال أبو عيسدى حددب
الحدددب

جدابر حددب

حسدن وروب باضدهم دذا

عددن عبددد هللا بددن محمددد بددن عقيددل عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وال طصددح

والصدحيح عدن عبددد هللا بدن محمدد بددن عقيدل عدن جددابر والامدل علدى ددذا عندد أ دل الالددم مدن أصددحاب
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو نكدداي الابددد بغيددر إذو سدديده ال طجددوز و ددو قددول أحمددد ومسددحاو
ولير ما بال اختالب
[  ] 1112حدانا سايد بن طحيى بن سايد ا موي حدانا أبي حدانا بن جر ج عن عبدد هللا بدن محمدد

بددن عقيددل عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أطمددا عبددد تد وق بغيددر إذو سدديده فهددو عددا ر
ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في مهور النساء
[  ] 1113حد دانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد وعبدد الدرحمن بدن مهددي ومحمدد بدن جا در
قالوا حدانا شع ة عدن عاصدم بدن عبيدد هللا قدال سدماج عبدد هللا بدن عدامر بدن ر يادة عدن أبيده أو امدرأة
مددن بنددي ف د ارة ت وجددج علددى نالددين فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أرضدديج مددن ن س د ومال د

بنالدين قالدج نادم قددال فاجدازه قدال وفدي ال دداب عدن عمدر وأبددي ر درة وسدهل بدن سدداد وأبدي سدايد وأنددل
وعائشددة وجددابر وأبددي حدددرد ا سددلمي قددال أبددو عيسددى حدددب

عددامر بددن ر ياددة حدددب

حسددن صددحيح

واختلددف أ ددل الالددم فددي المهددر فقددال باددا أ ددل الالددم المهددر علددى مددا ت ارض دوا عليدده و ددو قددول سدداياو

الطدوري والشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدال مالد بدن أندل ال طكدوو المهدر أقدل مدن ر دع دبندار وقدال باددا
أ ل الكوفة ال طكوو المهر أقل من عشرة د ار م

باب منه
[  ] 1114حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا إسددحاو بددن عيسددى وعبددد هللا بددن نددافع الصددائ قدداال
أخبرنددا مالد بددن أنددل عددن أبددي حددازم بددن دبنددار عددن سددهل بددن سدداد السدداعدي أو رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم جاءته امرأة فقالج إني و بج ن سي ل فقامدج طدو ال فقدال رجدل طدا رسدول هللا ف وجنيهدا إو

لم تكن ل بها حاجة فقال ل عنده مدن شديء تصددقها فقدال مدا عنددي إال إزاري دذا فقدال رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم إزاره إو أعطيتها جلسج وال إزار ل فدالتمل شدي ا قدال مدا أجدد قدال فدالتمل ولدو
خاتما مدن حدبدد قدال فدالتمل فلدم طجدد شدي ا فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دل ماد مدن القدراو

شدديء قددال ناددم سددورة ددذا وسددورة ددذا لسددور سددما ا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم زوجتكهددا بمددا
ماد مدن القدراو قددال أبدو عيسدى ددذا حددب

حسدن صدحيح وقددد ذ دب الشدافاي إلددى دذا الحددب

فقددال

إو لددم طكددن لدده شدديء طصدددقها فت وجهددا علددى سددورة مددن القدراو فالنكدداي جددائ و المهددا سددورة مددن الق دراو
وقال باا أ ل الالم النكاي جائ و جال لها صداو مطلها و و قول أ ل الكوفة وأحمد ومسحاو

[  ] 1114حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن أبدوب عدن بدن سدير ن عدن أبدي الاج داء

السلمي قال قال عمر بن الخطاب أال ال تغالوا صدقة النساء ف نها لو انج مكرمدة فدي الددنيا أو تقدوب

عند هللا لكاو أوالكدم بهدا نبدي هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا علمدج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نكدح
شدي ا مددن نسددائه وال أنكدح شددي ا مددن بناتده علددى أكطددر مدن انتددي عشدرة أونيدة قددال أبددو عيسدى ددذا حدددب

حسن صحيح وأبو الاج اء السلمي اسمه رم وا ونيدة عندد أ دل الادم أر ادوو در مدا وانتدا عشدرة أونيدة

أر امائة وامانوو در ما

باب ما جاء في الرجل طاتق ا مة ام بت وجها
[  ] 1115حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن قتددادة وعبددد الا د بددن صددهيب عددن أنددل بددن مال د او
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعتق صاية وجال عتقها صداقها قدال وفدي ال داب عدن صداية قدال أبدو

عيسدى حددب

أنددل حددب

حسدن صددحيح والامدل علددي دذا عندد باددا أ دل الالدم مددن أصدحاب النبددي

صلى هللا عليه وسلم ولير م و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو و ره باا أ دل الالدم او طجادل عتقهدا

صداقها حتى طجال لها مه ار سوب الاتق والقول ا ول أصح
باب ما جاء في ال ضل في ذل

[  ] 1116حدانا ناد حدانا علي بن مسهر عن ال ضل بن ب د عن الشدابي عدن أبدي بدردة بدن أبدي

موسى عن أبيه قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم االادة بؤتدوو أجدر م مدرتين عبدد أدب حدق هللا

وحق مواليه فذاه بؤتى أجره مرتين ورجل انج عنده جار ة وضدي ة فادبهدا فاحسدن أدبهدا ادم اعتقهدا ادم
ت وجها ببتغي بذل وجه هللا فدذل بدؤتى أجدره مدرتين ورجدل امدن بالكتداب ا ول ادم جداء الكتداب ارخدر

فومن به فذل بؤتى أجره مرتين حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو عدن صدالح بدن صدالح و دو بدن حدي
عددن الشددابي عددن أبددي بددردة عددن أبددي موسددى عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه بماندداه قددال أبددو
عيسى حدب

أبي موسى حدب

حسدن صدحيح وأبدو بدردة بدن أبدي موسدى اسدمه عدامر بدن عبدد هللا بدن

نديل وروب شدع ة وسدداياو الطدوري ددذا الحددب
حي و والد الحسن بن صالح بن حي

عددن صدالح بدن صددالح بدن حددي وصدالح بددن صدالح بددن

باب ما جاء فيمن بت وق المرأة ام ططلقها قبل او بدخل بها ل بت وق ابنتها أم ال
[  ] 1117حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن عمدرو بدن شدايب عدن أبيده عدن جدده او النبدي صدلى هللا
عليده وسدلم قدال أطمدا رجدل نكدح امدرأة فددخل بهدا فدال طحدل لده نكدداي ابنتهدا واو لدم طكدن دخدل بهدا فليددنكح
ابنتهددا وأطمددا رجددل نكددح ام درأة فدددخل بهددا أو لددم بدددخل بهددا فددال طحددل لدده نكدداي أمهددا قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

ال طصح من قبل إسناده ومنما رواه بن لهياة والمطنى بن الص اي عن عمرو بدن شدايب والمطندى

بددن الص د اي وابددن لهياددة طضددا او فددي الحدددب

والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم قددالوا إذا ت د وق

الرجل امرأة ام طلقها قبل او بدخل بهدا حدل لده او بدنكح ابنتهدا ومذا تد وق الرجدل االبندة فطلقهدا قبدل او

بدخل بها لم طحل له نكاي أمها لقول هللا تاالى ل وأمهات نسائكم و و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء فيمن ططلق امرأته االاا فيت وجها اخر فيطلقها قبل او بدخل بها

[  ] 1118حدددانا بددن أبددي عمددر ومسددحاو بددن منصددور قدداال حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن
عددروة عددن عائشددة قالددج جدداءت ام درأة رفاعددة القررددي إلددى رسددول هللا ص دلى هللا عليدده وسددلم فقالددج إنددي
كنج عند رفاعدة فطلقندي فبدج طالقدي فت وجدج عبدد الدرحمن بدن ال يدر ومدا ماده إال مطدل دبدة الطدوب

فقددال أتر دددبن او ترجاددي إلددى رفاعددة ال حتددى تددذوقي عسدديلته و ددذوو عسدديلت قددال وفددي ال دداب عددن بددن
عمدر وأندل والرميصداء أو الغميصدداء وأبدي ر درة قددال أبدو عيسدى حددب

عائشددة حددب

حسدن صددحيح

والامل على ذا عند عامدة أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م او الرجدل إذا
طلدق ام أرتده االادا فت وجدج زوجدا ليدره فطلقهدا قبددل او بددخل بهدا أنهدا ال تحدل للد وق ا ول إذا لدم طكددن

جامع ال وق ارخر
باب ما جاء في المحل والمحلل له
[  ] 1119حدانا أبو سدايد ا شدج حددانا أشدا

بدن عبدد الدرحمن بدن ز يدد ا طدامي حددانا مجالدد عدن

الشددابي عددن جددابر بددن عبددد هللا وعددن الحددارث عددن علددي قدداال او رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لاددن
الحددل والمحلددل لدده قددال وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود وأبددي ر درة وع ددة بددن عددامر وابددن ع دداح قددال أبددو

عيسى حدب

علي وجابر حدب

مالول و كذا روب أشا

بن عبد الرحمن عن مجالد عدن عدامر دو

الشددابي عددن الحددارث عددن علددي وعددامر عددن جددابر بددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددذا

حدب

ليل إسناده بالقائم و مجالد بن سايد قد ضا ه بادا أ دل الالدم مدنهم أحمدد بدن حنبدل وروب

ع بد هللا بن نمير ذا الحدب
بددن نميددر والحدددب

عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبدد هللا عدن علدي و دذا قدد و دم فيده

ا ول أصددح وقددد رواه مغيدرة وابددن أبددي خالددد وليددر واحددد عددن الشددابي عددن الحددارث

عن علي
[  ] 1120حدانا محمدود بدن لديالو حددانا أبدو أحمدد ال دري حددانا سداياو عدن أبدي نديل عدن

دل

بن شرحبيل عن عبدد هللا بدن مسداود قدال لادن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم المحدل والمحلدل لده قدال

أبددو عيسددى ددذا حدددب
الحددب

حسددن صددحيح وأبددو ندديل االودي اسددمه عبددد الددرحمن بددن اددرواو وقددد روب ددذا

عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم مددن ليدر وجده والامدل علددى دذا الحددب

عنددد أ دل الالدم مددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم عمددر بددن الخطدداب وعطمدداو بددن ع دداو وعبددد هللا بددن عمددرو

ولير م و و قول ال قهاء من التاباين و ده طقدول سداياو الطدوري وابدن الم داره والشدافاي وأحمدد ومسدحاو

قال وسماج الجارود بن مااذ بذ ره عن و يع انه قال بهذا وقال بن غي او برمدي بهدذا ال داب مدن قدول
أصحاب الرأي قال جارود قدال و يدع وقدال سداياو إذا تد وق الرجدل المدرأة ليحللهدا ادم بددا لده أو طمسدكها
فال طحل له أو طمسكها حتى بت وجها بنكاي جدبد
باب ما جاء في تحر م نكاي المتاة
[  ] 1121حدانا بن أبي عمر حدانا سداياو عدن ال دري عدن عبدد هللا والحسدن ابندي محمدد بدن علدي
عن أبيهما عن علي بدن أبدي طالدب او النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى عدن متادة النسداء وعدن لحدوم
الحمدر ا ليددة زمدن خيبددر قدال وفددي ال داب عددن سدبرة الجهنددي وأبدي ر درة قدال أبددو عيسدى حدددب

حدب

علددي

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م

ومنمددا روب عددن بددن ع دداح شدديء مددن الرخصددة فددي المتاددة اددم رجددع عددن قولدده حي د

أخبددر عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم وأمر أكطر أ ل الالم على تحر م المتاة و دو قدول الطدوري وابدن الم داره والشدافاي
وأحمد ومسحاو
[  ] 1122حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا سدداياو بددن ع ددة أخددو قبيصددة بددن ع ددة حدددانا سدداياو

الطددوري عددن موسددى بددن عبيدددة عددن محمددد بددن اددب عددن بددن ع دداح قددال إنمددا انددج المتاددة فددي أول
اإلسالم او الرجل طقدم البلدة ليل له بها مارفة فيت وق المرأة بقدر ما برب أنده ط ديم فدتح ظ لده متاعده

وتصلح له شي ه حتى إذا ن لدج ارطدة ل إال علدى أزواجهدم أو مدا ملكدج أطمدانهم و قدال بدن ع داح فكدل

فرق سوب ذبن فهو حرام

باب ما جاء في النهى عن نكاي الشغار
[  ] 1123حدددانا محمددد بددن عبددد الملد بددن أبددي الش دوارب حدددانا بشددر بددن الم ضددل حدددانا حميددد و ددو

الطو ددل قددال حدددث الحسددن عددن عم دراو بددن حصددين عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال جلددب وال
جنب وال شغار في اإلسالم ومن انتهب نه ة فليل مندا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح قدال

وفي ال اب عن أنل وأبي ر حانة وابن عمر وجابر ومااو ة وأبي ر رة ووائل بن حجر
[  ] 1124حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد عددن نددافع عددن بددن عمددر أو
النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم نهدى عددن الشددغار قددال أبدو عيسددى ددذا حدددب

حسدن صددحيح والامددل علددى

ذا عند عامة أ ل الالدم ال بدروو نكداي الشدغار والشدغار أو بد وق الرجدل ابنتده علدى أو ب وجده ارخدر

ابنتدده أو أختدده وال صددداو بينهمددا وقددال باددا أ ددل الالددم نكدداي الشددغار م سددوخ وال طحددل ومو جادل لهمددا

صداقا و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو وروب عن عطاء بدن أبدي ر داي أنده قدال طقدراو علدى نكاحهمدا
و جال لهما صداو المطل و و قول أ ل الكوفة
باب ما جاء ال تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها

[  ] 1125حدانا نصر بن علي حدانا عبد ا على بن عبد ا على حددانا سدايد بدن أبدي عرو دة عدن
أبي حر عن عكرمة عن بن ع اح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى أو تد وق المدرأة علدى عمتهدا
أو علددى خالتهددا وأبددو حر د اسددمه عبددد هللا بددن حسددين حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا عبددد ا علددى عددن
شام بن حساو عن بن سدير ن عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بمطلده قدال وفدي ال داب

عن علي وابن عمر وعبد هللا بن عمرو وأبي سايد وأبي أمامة وجابر وعائشدة وأبدي موسدى وسدمرة بدن
جندب

[  ] 1126حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا ب د بن اروو أن اندا داود بدن أبدي ندد حددانا عدامر
عن أبي ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى أو تنكح المدرأة علدى عمتهدا أو الامدة علدى ابندة

أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنج أختها وال تنكح الصدغرب علدى الكبدرب وال الكبدرب علدى
الصددغرب قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن ع دداح وأبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد

عامددة أ ددل الالددم ال نالددم بيددنهم اختالفددا أندده ال طحددل للرجددل أو طجمددع بددين المدرأة وعمتهددا أو خالتهددا ف د و

نكددح ام درأة علددى عمتهددا أو خالتهددا أو الامددة علددى بنددج أخيهددا فنكدداي ا خددرب منهمددا م سددوخ و دده طقددول
عامددة أ ددل الال ددم قددال أب ددو عيسددى أدره الشددابي أب ددا ر درة وروب عن دده وسددالج محمدددا ع ددن ددذا فق ددال

صحيح قال أبو عيسى وروب الشابي عن رجل عن أبي ر رة
باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاي

[  ] 1127حدانا بوسف بن عيسى حدانا و يع حدانا عبد الحميد بن جا ر عن ب دد بدن أبدي حبيدب
عددن مراددد بددن عبددد هللا الي نددي أبددي الخيددر عددن ع ددة بددن عددامر الجهنددي قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليده وسدلم إو أحددق الشدروط أو بددوفى بهدا مددا اسدتحللتم بده ال ددروق حددانا أبددو موسدى محمددد بدن المطنددى
حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن عبددد الحميددد بددن جا ددر نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح

والامددل عل ددى ددذا عن ددد با ددا أ ددل الال ددم م ددن أص ددحاب النب ددي صددلى هللا علي دده وس ددلم م ددنهم عم ددر ب ددن
الخطاب قال إذا ت وق رجل امرأة وشرط لها أو ال طخرجهدا مدن مصدر ا فلديل لده أو طخرجهدا و دو قدول
أ ددل الالددم و دده طقددول الشددافاي وأحمددد ومسددحاو وروب عددن علددي بددن أبددي طالددب أندده قددال شددرط هللا قبددل

شرطها انه رأب لل وق أو طخرجها وأو انج اشدترطج علدى زوجهدا أو ال طخرجهدا وذ دب بادا أ دل

الالم إلى ذا و و قول ساياو الطوري و اا أ ل الكوفة
باب ما جاء في الرجل طسلم وعنده عشر نسوة

[  ] 1128حددانا ندداد حدددانا عبدددة عدن سددايد بددن أبددي عرو دة عددن مامددر عددن ال دري عددن سددالم بددن

عبد هللا عن بن عمر أو ليالو بن سلمة الطق ي أسلم وله عشر نسوة فدي الجا ليدة فاسدلمن ماده فدامره

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو بتخيددر أر اددا مددنهن قددال أبددو عيسددى كددذا رواه مامددر عددن ال ددري عددن

سددالم عددن أبيدده قددال وسددماج محمددد بددن إسددماعيل طقددول ددذا حدددب

ليددر مح ددوم والصددحيح مددا روب

شدايب بدن أبدي حمد ة وليدره عدن ال دري وحمد ة قدال حدداج عدن محمدد بدن سدو د الطق دي أو لديالو بددن
سدلمة أسدلم وعندده عشدر نسددوة قدال محمدد ومنمدا حدددب

ال دري عدن سدالم عددن أبيده أو رجدال مدن ا يددف

طلق نسداءه فقدال لده عمدر لتدراجان نسداءه أو رجمدن قبدره مدا رجدم قبدر أبدي رلدال قدال أبدو عيسدى
والامل على حدب

ليالو بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافاي وأحمد ومسحاو

باب ما جاء في الرجل طسلم وعنده أختاو
[  ] 1129حدانا قي ة حددانا بدن لهيادة عدن أبدي و دب الجيشداني أنده سدمع بدن فيدروز الددبلمي طحددث
عددن أبيدده قددال أتيددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقلددج طددا رسددول هللا إنددي أسددلمج وتحتددي أختدداو فقددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اختر أبتهما ش ج
[  ] 1130حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا و ددب ب دن جر ددر حدددانا أبددي قددال سددماج طحيددى بددن أبددوب
طحدث عن ب د بن أبي حبيب عن أبي و ب الجيشاني عن الضحاه بن فيروز الددبلمي عدن أبيده قدال
قلج طا رسول هللا أسلمج وتحتي أختاو قال اختدر أبتهمدا شد ج دذا حددب

اسمه الدبلم بن وشع

حسدن وأبدو و دب الجيشداني

باب ما جاء في الرجل طشترب الجار ة و ي حامل
[  ] 1131حددانا عمدر بدن ح دص الشدي اني ال صدري حددانا عبدد هللا بدن و دب حددانا طحيدى بدن أبددوب
عدن ر ياددة بدن سددليم عدن بسددر بدن عبيددد هللا عددن رو دع بددن اابدج عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قددال

من او بؤمن بداهلل واليدوم ارخدر فدال طسدق مداءه ولدد ليدره قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد روب

و ي حامل أو ططا ا حتى تضدع وفدي ال داب عدن أبدي الددرداء وابدن ع داح والار دا

بدن سدار ة وأبدي

من لير وجه عدن رو دع بدن اابدج والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم ال بدروو للرجدل إذا اشدترب جار دة
سايد
باب ما جاء في الرجل طسبى ا مة ولها زوق ل طحل له أو ططا ا

[  ] 1132حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم حدددانا عطمدداو البتددي عددن أبددي الخليددل عددن أبددي سددايد

الخددري قدال أصدبنا سد اطا بدوم أوطداح ولهدن أزواق فدي قدومهن فدذ روا ذلد لرسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم فن لددج ل والمحصددنات مددن النسدداء إال مددا ملك ددج أطمددانكم و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حس ددن

و كذا رواه الطوري عن عطماو البتي عن أبي الخليدل عدن أبدي سدايد وأبدو الخليدل اسدمه صدالح بدن أبدي
مددر م وروب مددام ددذا الحدددب

عددن قتددادة عددن صددالح أبددي الخليددل عددن أبددي علقمددة الهاشددمي عددن أبددي

سايد عن النبي صلى هللا عليه وسلم حدانا بذل عبد بن حميد حدانا ح او بن الل حدانا مام
باب ما جاء في رايية مهر ال غي
[  ] 1133حددانا قتي دة حددانا الليد

عدن بددن شدهاب عدن أبدي بكدر بددن عبدد الدرحمن عدن أبدي مسدداود

ا نصاري قال نهى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن امدن الكلدب ومهدر ال غدي وحلدواو الكدا ن قدال
وفي ال اب عن رافع بن خدطج وأبي جحي ة وأبي ر رة وابن ع اح قال أبو عيسدى حددب
حدب

أبدي مسداود

حسن صحيح

باب ما جاء أو ال طخطب الرجل على خط ة أخيه
[  ] 1134حدددانا أحم ددد بددن مني ددع وقتي ددة ق دداال حدددانا س دداياو بددن عيين ددة عددن ال ددري عددن س ددايد ب ددن

المسيب عن أبي ر رة قال قتي ة ببل بده النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقدال أحمدد قدال رسدول هللا صدلى
هللا عليده وسدلم ال ببيددع الرجدل علدى بيددع أخيده وال طخطددب علدى خط دة أخيدده قدال وفدي ال دداب عدن سددمرة
وابددن عمددر قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح قددال مال د بددن أنددل إنمددا مانددى

كرايية أو طخطب الرجل على خط ة أخيه إذا خطدب الرجدل المدرأة فرضديج بده فلديل حدد أو طخطدب
علددى خطبتدده وق ددال الشددافاي مان ددى ددذا الح دددب

ال طخطددب الرجددل عل ددى خط ددة أخي دده ددذا عن دددنا إذا

خطددب الرجددل الم درأة فرضدديج بدده ور نددج إليدده فلدديل حددد أو طخطددب علددى خطبتدده فامددا قبددل أو طالددم
رضددا ا أو ر ونهددا إليدده فددال بدداح أو طخطبهددا والحجددة فددي ذل د حدددب

فاطمددة بنددج ن ديل حي د

جدداءت

النبي صلى هللا عليه وسلم فذ رت له أو أبا جهم بن حذط ة ومااو دة بدن أبدي سداياو خط ا دا فقدال أمدا

أبو جهم فرجل ال برفع عصاه عن النساء وأما مااو ة فصالوه ال مال له ولكن انكحدي أسدامة فماندى

ذا الحدب

الذي ذ رت

عندنا وهللا أعلم أو فاطمة لم تخبره برضا ا بواحدد منهمدا ولدو أخبرتده لدم طشدر عليهدا بغيدر

[  ] 1135حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود قددال أن انددا شددع ة قددال أخبرنددي أبددو بكددر بددن أبددي
الجهم قال دخلج أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنج نديل فحدداتنا أو زوجهدا طلقهدا االادا

ولددم طجاددل لهددا سددكنى وال ن قددة قالددج ووضدع لددي عشدرة أق د ة عنددد بددن عددم لدده خمسددة شدداي ار وخمسددة ب د ار
قالددج فاتيددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددذ رت ذلد لدده قالددج فقددال صدددو قالددج فددامرني أو أعتددد

في بيج أم شر ام قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم إو بيدج أم شدر بيدج طغشداه المهداجروو

ولكدن اعتددب فددي بيدج بددن أم مكتدوم فاسددى أو تلقدى ايابد وال بدراه فد ذا انقضدج عدددت فجداء طخط د

فددوذنينى فلمددا انقضددج عدددتي خطبنددي أبددو جهددم ومااو ددة قالددج فاتيددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
فذ رت ذل له فقال أما مااو ة فرجل ال مال له وأما أبو جهم فرجل شدبد علدى النسداء قالدج فخطبندي

أسامة بن ز دد فت وجندي ف داره هللا لدي فدي أسدامة دذا حددب
بكر بن أبي الجهم نحو ذا الحدب

صدحيح وقدد رواه سداياو الطدوري عدن أبدي

وزاد فيه فقال لي النبي صلى هللا عليه وسلم انكحدي أسدامة حددانا

محمود حدانا و يع عن ساياو عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا
باب ما جاء في الا ل
[  ] 1136حدانا محم د بن عبد المل بن أبي الشوارب حدانا ب دد بدن زر دع حددانا مامدر عدن طحيدى

بددن أبددي طيددر عددن محمددد بددن عبددد الددرحمن بددن او دداو عددن جددابر قددال قلنددا طددا رسددول هللا إنددا نددا نا د ل

ف عمج اليهود أنها المدوءودة الصدغرب فقدال دذبج اليهدود إو شداء هللا إذا أراد أو طخلقده فلدم طمناده قدال
وفي ال اب عن عمر والبراء وأبي ر رة وأبي سايد

[  ] 1137حدانا قتي ة وابن أبي عمدر قداال حددانا سداياو بدن عييندة عدن عمدرو بدن دبندار عدن عطداء
عدن جدابر بدن عبددد هللا قدال ندا ناد ل والقدراو بند ل قدال أبددو عيسدى حددب

جددابر حددب

حسدن صددحيح

وقدد روب عنده مدن ليدر وجده وقدد رخدص قدوم مدن أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
ولير م في الا ل وقال مال بن أنل تستامر الحرة في الا ل وال تستامر ا مة

باب ما جاء في رايية الا ل
[  ] 1138حدددانا بددن أبددي عمددر وقتي ددة قدداال حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن بددن أبددي نجدديح عددن مجا ددد
عددن ق عددة عددن أبددي سددايد قددال ذ ددر الا د ل عنددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال لددم ط اددل ذل د
أحد م قال أبو عيسى زاد بن أبي عمر في حدبطه ولم طقل ال ط ال ذاه أحدد م قداال فدي حددبطهما ف نهدا

ليسج ن ل مخلوقة إال هللا خالقها قدال وفدي ال داب عدن جدابر قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي سدايد حددب

حسن صحيح وقد روب مدن ليدر وجده عدن أبدي سدايد وقدد دره الاد ل قدوم مدن أ دل الالدم مدن أصدحاب
النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م
باب ما جاء في القسمة لل كر والطيب
[  ] 1139حدانا أبو سلمة طحيى بن خلف حدانا بشر بدن الم ضدل عدن خالدد الحدذاء عدن أبدي قالبدة
عددن أنددل بددن مال د قددال لددو ش د ج أو أقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ولكندده قددال السددنة إذا
ت وق الرجل ال كر على امرأته أقام عند ا س اا ومذا ت وق الطيب على امرأته أقام عندد ا االادا قدال وفدي
ال اب عن أم سلمة قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

حسدن صدحيح وقدد رفاده محمدد بدن إسدحاو عدن

أبوب عن أبي قالبة عن أنل ولم برفاه باضهم قدال والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم قدالوا إذا
تد وق الرجدل امدرأة بكد ار علدى ام أرتده أقدام عندد ا سد اا ادم قسدم بينهمدا بادد بالاددل ومذا تد وق الطيدب علددى
ام أرتده أقدام عندد ا االادا و دو قددول مالد والشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقددال بادا أ دل الالدم مدن التدداباين

إذا ت وق ال كر عل ى امرأته أقام عند ا االاا ومذا ت وق الطيب أقام عند ا ليلتين والقول ا ول أصح
باب ما جاء في التسو ة بين الضرائر

[  ] 1140حدانا بن أبي عمر حدانا بشر بن السري حدانا حماد بن سلمة عن أبوب عدن أبدي قالبدة
عددن عبددد هللا بددن ب ددد عددن عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طقسددم بددين نسددائه فيادددل و قددول
اللهددم ددذه قسددمتي فيمددا أملد فددال تلمنددي فيمددا تملد وال أملد قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة كددذا رواه

ليدر واحدد عددن حمداد بدن سددلمة عدن أبددوب عدن أبدي قالبددة عدن عبددد هللا بدن ب دد عددن عائشدة أو النبددي

صدلى هللا عليدده وسددلم دداو طقسددم ورواه حمدداد بددن ز ددد وليددر واحددد عددن أبددوب عددن أبددي قالبددة مرسددال أو

النبي صلى هللا عليه وسلم او طقسم و ذا أصح من حدب

حماد بن سلمة

[  ] 1141حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا مددام عددن قتددادة عددن النضددر
بن أنل عن بشدير بدن نهيد عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا داو عندد الرجدل
امرأتاو فلم طادل بينهما جاء بوم ال يامة وشقه ساقط قال أبو عيسى ومنمدا أسدند دذا الحددب

طحيى عن قتادة ورواه الدستوائي عن قتادة قال او طقال وال نارب ذا الحددب

مدام بدن

مرفوعدا إال مدن حددب

مام و مام اقة حافظ
باب ما جاء في ال وجين المشر ين طسلم أحد ما
[  ] 1142حدانا أحمد بن منيع و ناد قاال حدانا أبو مااو ة عن الحجاق عن عمرو بدن شدايب عدن

أبيدده عددن جددده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم رد ابنتدده ز نددب علددى أبددي الاددا
جدبد ونكاي جدبد قال أبو عيسى ذا حدب
علدى ددذا الحدددب

في إسناده مقدال وفدي الحددب

بددن الر يددع بمهددر

ارخدر أطضدا مقدال والامدل

عنددد أ دل الالددم أو المدرأة إذا أسددلمج قبدل زوجهددا اددم أسددلم زوجهدا و ددي فددي الادددة أو

زوجها أحق بها ما انج في الادة و و قول مال بن أنل وا وزاعي والشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 1143حدددانا ندداد حدددانا بددونل بددن بكيددر عددن محمددد بددن إسددحاو قددال حددداني داود بددن الحصددين
عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال رد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ابنتدده ز نددب علددى أبددي الااصددي بددن
الر يدع باددد سدج سددنين بالنكدداي ا ول ولدم طحدددث نكاحددا قدال أبددو عيسدى ددذا حدددب
ولكن ال نارب وجه ذا الحدب

لديل ب سددناده بدداح

ولاله قد جاء ذا من قبل داود بن حصين من قبل ح ه

[  ] 1144حدددانا بوسددف بددن عيسددى قددال حدددانا و يددع قددال حدددانا إس درائيل عددن سددماه بددن حددرب عددن
عكرمددة عددن بددن ع دداح أو رجددال جدداء مسددلما علددى عهددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اددم جدداءت ام أرتدده
مسلمة فقال طا رسدول هللا إنهدا اندج أسدلمج مادي فرد دا علدي فرد دا عليده دذا حددب

عبد بن حميد طقول سماج ب د بن اروو بدذ ر عدن محمدد بدن إسدحاو دذا الحددب

صدحيح سدماج
وحددب

الحجداق

عددن عمددرو بددن شددايب عددن أبيدده عددن جددده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم رد ابنتدده ز نددب علددى أبددي

الااصددي بمهددر جدبددد ونكدداي جدبددد قددال ب ددد بددن دداروو حدددب

بددن ع دداح أجددود إسددنادا والامددل علددى

حدب

عمرو بن شايب

باب ما جاء في الرجل بت وق المرأة فيموت عنها قبل أو ط ر

لها

[  ] 1145حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا ز ددد بددن الح دداب حدددانا سدداياو عددن منصددور عددن إب دراييم

عن علقمة عدن بدن مسداود أنده سد ل عدن رجدل تد وق امدرأة ولدم ط در

لهدا صدداقا ولدم بددخل بهدا حتدى

مات فقال بن مساود لها مطل صداو نسائها ال و دل وال شدطط وعليهدا الاددة ولهدا الميدراث فقدام ماقدل
بددن سددناو ا شددجاي فقددال قضددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي بددروع بنددج واشددق ام درأة منددا مطددل
الدذي قضدديج ف ددري بهددا بددن مسداود قددال وفددي ال دداب عددن الجدراي حددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا

ب د بن اروو وعبد الرزاو ال ما عدن سداياو عدن منصدور نحدوه قدال أبدو عيسدى حددب
حدب

بدن مسداود

حسن صحيح وقد روب عنه من لير وجه والامل على ذا عند باا أ ل الالدم مدن أصدحاب

النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ولي ددر م و دده طق ددول الط ددوري وأحم ددد ومس ددحاو وق ددال با ددا أ ددل الال ددم م ددن
أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم مدنهم علدي بدن أبدي طالدب وز دد بدن اابدج وابدن ع داح وابدن عمدر
إذا ت وق الرجل المرأة ولم بدخل بها ولم ط ر

لها صدداقا حتدى مدات قدالوا لهدا الميدراث وال صدداو لهدا

وعليهددا الادددة و ددو قددول الشددافاي قددال لددو ابددج حدددب

بددروع بنددج واشددق لكانددج الحجددة فيمددا روب عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم وروب عن الشافاي أنه رجع بمصر باد عدن دذا القدول وقدال بحددب

بدروع

بنج واشق
كتاب الرضاع
باب ما جاء طحرم من الرضاع ما طحرم من النسب
[  ] 1146ح دددانا أحم ددد ب ددن مني ددع ح دددانا إس ددماعيل ب ددن إبد دراييم ح دددانا عل ددي ب ددن ز ددد ع ددن س ددايد ب ددن
المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو هللا حدرم مدن الرضداع مدا
حرم من النسب قال وفي ال اب عدن عائشدة وابدن ع داح وأم حبي دة قدال أبدو عيسدى حددب

علدى حسدن

صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد عامددة أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م ال
نالم بينهم في ذل اختالفا

[  ] 1147حدددانا بن دددار ح دددانا طحي ددى ب ددن س ددايد القطدداو ح دددانا مالد د ي وح دددانا إس ددحاو ب ددن موس ددى

ا نصاري قال حدانا مان قال حدانا مال عن عبد هللا بن دبنار عن سدليماو بدن طسدار عدن عدروة بدن

ال يددر عددن عائشددة قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا حددرم مددن الرضدداعة مددا ح درم مددن
الوالدة قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي

صلى هللا عليه وسلم ولير م ال نالم بينهم في ذل اختالفا
باب ما جاء في لبن ال حل

[  ] 1148حدانا الحسن بن علدي الخدالل حددانا بدن نميدر عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عائشدة
قالج جاء عمي من الرضداعة طسدتاذو علدى فابيدج أو اذو لده حتدى اسدتامر رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فلدديلج علي د ف ندده عم د قالددج إنمددا أرضدداتني الم درأة ولددم
برضاني الرجل قال ف نه عم فليلج علي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صدحيح والامدل علدى دذا

عند باا أ ل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م ر دوا لدبن ال حدل وا صدل فدي
ذا حدب

عائشة وقد رخص باا أ ل الالم في لبن ال حل والقول ا ول أصح

[  ] 1149حدانا قتي ة حدانا مال ي وحدانا ا نصداري حددانا مادن قدال حددانا مالد عدن بدن شدهاب

عن عمرو بن الشر د عن بن ع اح أنه س ل عدن رجدل لده جار تداو أرضداج إحددا ما جار دة وا خدرب

لالما أطحل للغالم أو بت وق بالجار ة فقال ال اللقاي واحد قال أبو عيسدى و دذا ا صدل فدي دذا ال داب

و و قول أحمد ومسحاو
باب ما جاء ال تحرم المصة وال المصتاو
[  ] 1150حدانا محمد بن عبد ا على الصنااني قال حدانا الماتمدر بدن سدليماو قدال سدماج أبدوب
طحدث عن عبد هللا بن أبي مليكة عن عبدد هللا بدن ال يدر عدن عائشدة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

قددال ال تحددرم المصددة وال المصددتاو قددال وفددي ال دداب عددن أم ال ضددل وأبددي ر درة وال يددر بددن الادوام وابددن

ال يدر وروب ليدر واحدد دذا الحددب

عددن شدام بدن عدروة عدن أبيده عددن عبدد هللا بدن ال يدر عدن النبددي

صلى هللا عليه وسلم قال ال تحرم المصة وال المصتاو وروب محمد بن دبنار عن شام بدن عدروة عدن
أبيدده عددن عبددد هللا بددن ال يددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وزاد فيدده محمددد بددن دبنددار ال صددري عددن

ال ير عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو ليدر مح دوم والصدحيح عندد أ دل الحددب

حددب

بدن أبدي

مليكددة عددن عبددد هللا بددن ال يددر عددن عائشددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى حدددب
عائشة حدب

حسن صحيح وسالج محمدا عن ذا فقال الصحيح عن بدن ال يدر عدن عائشدة وحددب

محمدد بدن دبنددار وزاد فيده عدن ال يددر ومنمدا ددو شدام بدن عددروة عدن أبيدده عدن ال يدر والامددل علدى ددذا
عند باا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م وقالدج عائشدة أند ل فدي القدراو
عشر رضاات مالومات فنسد من ذل خمل وصار إلدى خمدل رضداات مالومدات فتدوفى رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم وا م در علددى ذلد حدددانا بددذل إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا مال د حدددانا

ماددن عددن عبددد هللا بددن أبددي بكددر عددن عم درة عددن عائشددة بهددذا و هددذا انددج عائشددة ت تددى و اددا أزواق
النبي صلى هللا عليه وسلم و و قول الشافاي ومسدحاو وقدال أحمدد بحددب

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

ال تحددرم المصددة وال المصددتا و وقددال إو ذ ددب ذا ددب إلددى قددول عائشددة فددي خمددل رضدداات فهددو مددذ ب
قوب وجبن عنه طقول فيه شي ا وقال باا أ ل الالم من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م

طحددرم قليددل الرضدداع و طي دره إذا وصددل إلددى جددوب و ددو قددول سدداياو الطددوري ومال د بددن أنددل وا و ازعددي
وعبددد هللا بددن الم دداره وو يددع وأ دل الكوفددة عبددد هللا بددن أبددي مليكددة ددو عبددد هللا بددن عبيددد هللا بددن أبددي
مليكددة و كنددى أبددا محمددد و دداو عبددد هللا قددد استقضدداه علددى الطددائف وقددال بددن جددر ج عددن بددن أبددي مليكددة

قال أدر ج االاين من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
[  ] 1151حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا إسددماعيل بددن إبدراييم عددن أبددوب عددن عبددد هللا بددن أبددي مليكددة

قال حداني عبيد بن أبي مر م عن ع ة بن الحرث قال وسدماته مدن ع دة ولكندي لحددب

عبيدد أح دظ

قددال ت وجددج ام درأة فجاءتنددا ام درأة سددوداء فقالددج إنددي قددد أرضدداتكما فاتيددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
فقلج ت وجج فالنة بنج فالو فجاءتنا امرأة سدوداء فقالدج إندي قدد أرضداتكما و دي اذبدة قدال فداعر
عنى قال فاتيته من قبل وجهه فاعر

عندى بوجهده فقلدج إنهدا اذبدة قدال و يدف بهدا وقدد زعمدج أنهدا

قد أرضاتكما دعها عن قال وفي ال اب عن بن عمر قال أبدو عيسدى حددب

حسدن صدحيح وقدد روب ليددر واحدد دذا الحدددب

ع دة بدن الحدرث حددب

عدن بدن أبدي مليكددة عدن ع دة بددن الحدرث ولدم بددذ روا

فيه عن عبيد بن أبي مر م ولم بذ روا فيه دعها عن والامل علدى دذا الحددب

عندد بادا أ دل الالدم

مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أجددازوا شددهادة الم درأة الواحدددة فددي الرضدداع وقددال بددن
ع دداح تجددوز شددهادة امدرأة واحدددة فددي الرضدداع و ؤخددذ طمينهددا و دده طقددول أحمددد ومسددحاو وقددد قددال باددا

أ ددل الالددم ال تجددوز شددهادة الم درأة الواحدددة حتددى طكددوو أكطددر و ددو قددول الشددافاي سددماج الجددارود طقددول
سماج و ياا طقول ال تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم و ارقها في الورع
باب ما جاء ما ذ ر أو الرضاعة ال تحرم إال في الصغر دوو الحولين

[  ] 1152ح دددانا قتي ددة ح دددانا أب ددو عوان ددة ع ددن ش ددام ب ددن ع ددروة ع ددن أبي دده ع ددن فاطم ددة بن ددج المن ددذر
وفاطمة بنج المنذر بن ال ير بن الادوام و دي امدرأة شدام بدن عدروة عدن أم سدلمة قالدج قدال رسدول هللا
صدلى هللا عليده وسدلم ال طحددرم مدن الرضداعة إال مددا فتدق ا ماداء فددي الطددي و داو قبددل ال طدام قدال أبددو
عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا

عليه وسلم ولير م أو الرضاعة ال تحرم إال ما او دوو الحولين وما داو بادد الحدولين الكداملين ف نده
ال طحرم شي ا
باب ما جاء ما بذ ب مذمة الرضاع

[  ] 1153حدانا قتي ة حدانا حاتم بن إسماعيل عن شام بن عدروة عدن حجداق بدن حجداق ا سدلمي

عددن أبيدده أندده سددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا رسددول هللا مددا بددذ ب عنددى مذمددة الرضدداع فقددال
لرة عبد أو أمة قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح وماندى قولده مدا بدذ ب عندى مذمدة الرضداع

طقول إنما طانى بده ذمدام الرضداعة وحقهدا طقدول إذا أعطيدج المرضداة عبددا أو أمدة فقدد قضديج ذمامهدا

و دروب عددن أبددي الط يددل قددال نددج جالسددا مددع النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أقبلددج امدرأة ف سددط النبددي

صلى هللا عليه وسلم رداءه حتى قادت عليه فلما ذ بج قيل ي انج أرضداج النبدي صدلى هللا عليده
وسلم كذا رواه طحيى بن سايد القطداو وحداتم بدن إسدماعيل وليدر واحدد عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده

عن حجاق بن حجاق عن أبيه عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم وروب سداياو بدن عييندة عدن شدام بدن
عروة عن أبيه عن حجاق بن أبي حجاق عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وحددب

بدن عييندة

لير مح وم والصحيح ما روب ؤالء عن شدام بدن عدروة عدن أبيده و شدام بدن عدروة طكندى أبدا المندذر

وقدد أدره جددابر بدن عبددد هللا وابدن عمددر وفاطمددة بندج المنددذر بدن ال يددر بددن الادوام ددي امدرأة شددام بددن

عروة

باب ما جاء في المرأة تاتق ولها زوق
[  ] 1154حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا جر ددر بددن عبددد الحميددد عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن
عائشة قالج او زوق بر رة عبدا فخير ا رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فاختدارت ن سدها ولدو داو حد ار
لم طخير ا
[  ] 1155حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن إبراييم عن ا سود عن عائشدة قالدج داو
زوق بر درة ح د ار فخير ددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة حدددب

حسددن

صحيح كذا روب شام عن أبيه عن عائشة قالج داو زوق بر درة عبددا وروب عكرمدة عدن بدن ع داح
قال رأبج زوق بر رة و او عبدا طقال له مغيد

و كدذا روب عدن بدن عمدر والامدل علدى دذا عندد بادا

أ دل الالددم وقددالوا إذا اندج ا مددة تحددج الحدر فاعتقددج فددال خيدار لهددا ومنمددا طكدوو لهددا الخيددار إذا أعتقددج

و انددج تحددج عبددد و ددو قددول الشددافاي وأحمددد ومسددحاو وروب ا عمددل عددن إب دراييم عددن ا سددود عددن
عائشة قالج او زوق بر رة حد ار فخير دا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وروب أبدو عواندة دذا الحددب

عن ا عمل عن إبراييم عن ا سود عن عائشة في قصة بر رة قدال ا سدود و داو زوجهدا حد ار والامدل

على ذا عند باا أ ل الالم من التاباين ومن باد م و و قول ساياو الطوري وأ ل الكوفة

[  ] 1156حدانا ناد حددانا عبددة عدن سدايد بدن أبدي عرو دة عدن أبدوب وقتدادة عدن عكرمدة عدن بدن

ع دداح أو زوق النبددي بر درة دداو عبدددا أسددود لبنددى المغي درة بددوم أعتقددج بر درة وهللا لكدداني بدده فددي طددرو
المدبنة ونواحيها ومو دموعه لتسديل علدى لحيتده بترضدا ا لتختداره فلدم ت ادل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح وسايد بن أبي عرو ة و سايد بن مهراو و كنى أبا النضر
باب ما جاء أو الولد لل راح
[  ] 1157حدانا أحمد بن منيع حدانا ساياو عن ال ري عن سايد بدن المسديب عدن أبدي ر درة قدال

قدال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الولددد لل دراح وللاددا ر الحجددر قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وعطمدداو
وعائشددة وأبددي أمامددة وعمددرو بددن خارجددة وعبددد هللا بددن عمددرو والب دراء بددن عددازب وز ددد بددن أرقددم قددال أبددو
عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي

صلى هللا عليه وسلم وقد رواه ال ري عن سايد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي ر رة
باب ما جاء في الرجل برب المرأة تاج ه

[  ] 1158حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد ا علددى حدددانا شددام بددن أبددي عبددد هللا عددن أبددي ال يددر

عن جابر بن عبد هللا أو النبي صلى هللا عليه وسلم رأب امرأة فددخل علدى ز ندب فقضدى حاجتده وخدرق
وقال إو المرأة إذا أقبلج أقبلج في صورة شيطاو ف ذا رأب أحدد م امدرأة فاعجبتده فليدات أ لده فد و ماهدا
مطددل الددذي ماهددا قددال وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود قددال أبددو عيسددى حدددب
لر ب و شام الدستوائي و شام بن سنبر

صددحيح حسددن

جددابر حدددب

باب ما جاء في حق ال وق على المرأة
[  ] 1159حدانا محمود بن ليالو حددانا النضدر بدن شدميل أخبرندا محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة
عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لو نج ام ار أحددا أو طسدجد حدد مدرت المدرأة أو
تسجد ل وجها قال وفي ال اب عن مااذ بن جبل وسراقة بن مال بن جاشم وعائشة وابن ع داح وعبدد

هللا بن أبي أوفى وطلق بدن علدي وأم سدلمة وأندل وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب
حسن لر ب من ذ ا الوجه من حدب

أبدي ر درة حددب

محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ر رة

[  ] 1160حددانا نداد حددانا مدالزم بدن عمدرو قدال حددداني عبدد هللا بدن بددر عدن نديل بدن طلدق عددن
أبيه طلدق بدن علدي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا الرجدل دعدا زوجتده لحاجتده فلتاتده ومو
كانج على التنور قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 1161حددانا واصدل بدن عبدد ا علدى حددانا محمدد بدن فضديل عدن عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أبدي

نصر عن مساور الحميري عن أمه عدن أم سدلمة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أطمدا امدرأة

ماتج وزوجها عنها ار

دخلج الجنة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في حق المرأة على زوجها
[  ] 1162حدانا أبو ر دب حددانا عبددة بدن سدليماو عدن محمدد بدن عمدرو حددانا أبدو سدلمة عدن أبدي
ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أكمددل المددؤمنين إطمانددا أحسددنهم خلقددا وخيددار م خيددار م

لنسددائهم خلقددا قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة ددذا حدددب

حسن صحيح
[  ] 1163حدانا الحسن بن علدي الخدالل حددانا الحسدين بدن علدي الجا دي عدن ازئددة عدن شدبيب بدن
لرقدة عن سليماو بن عمرو بن ا حو

قال حداني أبي أنده شدهد حجدة الدوداع مدع رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم فحمد هللا وأانى عليه وذ در ووعدظ فدذ ر فدي الحددب

قصدة فقدال أال واستوصدوا بالنسداء

خي ار ف نما دن عدواو عندد م لديل تملكدوو مدنهن شدي ا ليدر ذلد إال أو طداتين ب احشدة مبيندة فد و فالدن

فا جرو ن في المضاجع واضر و ن ضر ا لير مبدري فد و أطادنكم فدال ت غدوا علديهن سدبيال أال إو لكدم

على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسدائكم فدال بدوط ن فرشدكم مدن تكر دوو وال طداذو
فددي بيددوتكم لمددن تكر ددوو أال وحقهددن علدديكم أو تحسددنوا إلدديهن فددي سددوتهن وطاددامهن قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح ومانى قوله عواو عند م طاني أسرب في أبدطكم

باب ما جاء في رايية إتياو النساء في أدبار ن
[  ] 1164حدددانا أحمددد بددن منيددع و ندداد قدداال حدددانا أبددو مااو ددة عددن عاصددم ا حددول عددن عيسددى بددن

حطدداو عددن مسددلم بددن سددالم عددن علددي بددن طلددق قددال أتددى أع اربددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا

رسدول هللا الرجدل مندا طكدوو فدي ال دالة فتكدوو منده الرو حدة و كدوو فدي المداء قلدة فقدال رسدول هللا صددلى
هللا عليه وسلم إذا فسا أحد م فليتوضا وال تاتوا النسداء فدي أعجداز ن فد و هللا ال طسدتحي مدن الحدق قدال
وفي ال اب عن عمر وخ مدة بدن اابدج وابدن ع داح وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى حددب

حدب

الحدددب

علدي بدن طلدق

حسن وسماج محمدا طقول ال أعدرب لالدي بدن طلدق عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ليدر دذا
الواحددد وال أعددرب ددذا الحدددب

مددن حدددب

طلددق بددن علددي السددحيمي و اندده رأب أو ددذا رجددل

اخر من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1165حدانا أبو سايد ا شج حدانا أبدو خالدد ا حمدر عدن الضدحاه بدن عطمداو عدن مخرمدة بدن
سليماو عن ر ب عن بن ع اح قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال بن در هللا إلدى رجدل أتدى
رجال أو امرأة في الدبر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب وروب و يع ذا الحدب

[  ] 1166حدانا قتي ة ولير واحد قالوا حدانا و يع عن عبد المل بن مسلم و و بدن سدالم عدن أبيده
ع ددن عل ددي ق ددال ق ددال رس ددول هللا صد دلى هللا علي دده وس ددلم إذا فس ددا أح ددد م فليتوض ددا وال ت دداتوا النس دداء ف ددي
أعجاز ن قال أبو عيسى وعلي ذا و علي بن طلق

باب ما جاء في رايية خروق النساء في ال نة
[  ] 1167حدانا علي بن خشرم أخبرندا عيسدى بدن بدونل عدن موسدى بدن عبيددة عدن أبدوب بدن خالدد
عدن ميمونددة بندج سدداد و اندج خادمددا للنبدي صددلى هللا عليده وسددلم قالدج قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم مطددل الرافلددة فددي ال نددة فددي ليددر أ لهددا مطددل رلمددة بددوم ال يامددة ال نددور لهددا قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

ال نارفه إال من حدب

موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة طضاف في الحدب

و و صدوو وقد رواه باضهم عن موسى بن عبيدة ولم برفاه

مدن قبدل ح ده

باب ما جاء في الغيرة
[  ] 1168حدانا حميد بن مسادة حدانا ساياو بن حبيدب عدن الحجداق الصدواب عدن طحيدى بدن أبدي

كطيددر عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا طغددار والمددؤمن
طغار وليرة هللا أو طداتي المدؤمن مدا حدرم عليده قدال وفدي ال داب عدن عائشدة وعبدد هللا بدن عمدر قدال أبدو
عيسدى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن لر ددب وقددد روي عدن طحيددى بددن أبددي طيددر عددن أبددي سددلمة عددن

عدروة عددن أسددماء بندج أبددي بكددر عدن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم ددذا الحددب

و ددال الحدددبطين صددحيح

والحجدداق الص دواب ددو الحجدداق ب د ن أبددي عطمدداو وأبددو عطمدداو اسددمه ميس درة والحجدداق طكنددى أبددا الصددلج
واقه طحيى بن سايد حدانا أبدو بكدر الاطدار عدن علدي بدن المددبني قدال سدالج طحيدى بدن سدايد القطداو

عن حجاق الصواب فقال اقة فطن يل
باب ما جاء في رايية أو تسافر المرأة وحد ا
[  ] 1169حدددانا أحمددد بددن منيددع ح د دانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي سددايد

الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال طحل المرأة تؤمن باهلل واليدوم ارخدر أو تسدافر سد ار
طكددوو االاددة أطددام فصدداعدا إال وماهددا أبو ددا أو أخو ددا أو زوجهددا أو ابنهددا أو ذو محددرم منهددا وفددي ال دداب
عددن أبددي ر درة وابددن ع دداح وابددن عمددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وروي عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم أنه قال ال تسافر المرأة مسديرة بدوم وليلدة إال مدع ذي محدرم والامدل علدى دذا عندد

أ ل الالم طكر وو للمرأة أو تسافر إال مع ذي محرم واختلف أ دل الالدم فدي المدرأة إذا اندج موسدرة ولدم

طكن لها محدرم دل تحدج فقدال بادا أ دل الالدم ال طجدب عليهدا الحدج و المحدرم مدن السدبيل لقدول هللا
عد وجددل ل مددن اسددتطاع إليدده سددبيال و فقددالوا إذا لددم طكددن لهددا محددرم فددال تسددتطيع إليدده سددبيال و ددو قددول

ساياو الطوري وأ ل الكوفة وقال باا أ ل الالم إذا او الطر ق امنا ف نها تخرق مع النداح فدي الحدج
و و قول مال والشافاي
[  ] 1170حددانا الحسدن بدن علددي الخدالل حددانا بشددر بدن عمدر حدددانا مالد بدن أنددل عدن سدايد بددن
أبي سايد عن أبيه عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال تسدافر امدرأة مسديرة بدوم
وليلة إال وماها ذو محرم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية الدخول على المغي ات
[  ] 1171حدانا قتي ة حدانا اللي

عن ب د بدن أبدي حبيدب عدن أبدي الخيدر عدن ع دة بدن عدامر أو

رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال إطداكم والددخول علدى النسداء فقدال رجدل مدن ا نصدار طدا رسدول هللا
أفرأبج الحمو قال الحمو المدوت قدال وفدي ال داب عدن عمدر وجدابر وعمدرو بدن الادا
حدددب

ع ددة بددن عددامر حدددب

قدال أبدو عيسدى

حسددن صددحيح ومنمددا مانددى راييددة الدددخول علددى النسدداء علددى نحددو مددا

روي عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال ال طخلدوو رجدل بدامرأة إال داو االطهمدا الشديطاو وماندى قولده
الحمو طقال و أخو ال وق انه ره له أو طخلوا بها

باب
[  ] 1172حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا عيسددى بددن بددونل عددن مجالددد عددن الشددابي عددن جددابر عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال تلجدوا علددى المغي ددات ف د و الشدديطاو طجددري مددن أحددد م مجددرب الدددم
قلنا ومن قال ومني ولكن هللا أعانني عليه فاسلم قال أبو عيسدى دذا حددب

لر دب مدن دذا وقدد تكلدم

باضدهم فدي مجالدد بدن سدايد مدن قبدل ح ده وسدماج علدي بدن خشدرم طقدول قدال سداياو بدن عييندة فدي
ت سددير قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ولكددن هللا أعددانني عليدده فاسددلم طانددي أسددلم أنددا مندده قددال سدداياو

والشديطاو ال طسدلم وال تلجدوا علدى المغي دات والمغي دة المدرأة التدي طكدوو زوجهدا لائ دا والمغي دات جماعدة
المغي ة
باب
[  ] 1173حدانا محمد بن بشار حدانا عمرو بن عاصم حددانا مدام عدن قتدادة عدن مدورو عدن أبدي
ا حو

عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال المرأة عورة فد ذا خرجدج استشدرفها الشديطاو

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب
[  ] 1174حدددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح عددن بحيددر بددن سدداد عددن خالددد بددن
ماداو عن طير بن مدرة الحضدرمي عدن ماداذ بدن جبدل عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال تدؤذي

ام درأة زوجهددا فددي الدددنيا إال قالددج زوجتدده مددن الحددور الاددين ال تؤذطدده قاتل د هللا ف نم دا ددو عنددده دخيددل
بوش أو ط ارق إلينا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن دذا ورواطدة إسدماعيل

بن عياح عن الشاميين أصلح وله عن أ ل الحجاز وأ ل الاراو مناكير
كتاب الطالو واللااو عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في طالو السنة
[  ] 1175حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن أبوب عن محمد بن سير ن عدن بدونل بدن جبيدر قدال
سالج بن عمر عن رجل طلق امرأته و ي حائا فقال ل تادرب عبدد هللا بدن عمدر ف نده طلدق ام أرتده
و دي حددائا فسددال عمددر النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم فددامره أو براجاهددا قددال قلددج فياتددد بتلد التطليقددة

قال فمه أرأبج إو عج واستحمق

[  ] 1176حدانا ناد حدانا و يع عن ساياو عن محمد بن عبد الدرحمن مدولى ال طلحدة عدن سدالم

عدن أبيدده أندده طلددق ام أرتدده فددي الحدديا فسددال عمددر النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال مدره فليراجاهددا اددم
ليطلقهددا طددا ار أو حددامال قددال أبددو عيسددى حدددب

و ددذل سددالم عددن بددن عمددر وقددد روي ددذا الحدددب

بددونل بددن جبيددر عددن بددن عمددر حدددب

حسددن صددحيح

مددن ليددر وجدده عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا

عليه وسلم والامل على ذا عند أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسدلم وليدر م أو طدالو

السددنة أو ططلقهددا طددا ار مددن ليددر جمدداع وقددال باضددهم إو طلقهددا االاددا و ددي طددا ر ف ندده طكددوو للسددنة

أطضددا و ددو قددول الشددافاي وأحمددد بددن حنبددل وقددال باضددهم ال تكددوو االاددا للسددنة إال أو ططلقهددا واحدددة

واحدة و و قول سداياو الطدوري ومسدحاو وقدالوا فدي طدالو الحامدل ططلقهدا متدى شداء و دو قدول الشدافاي
وأحمد ومسحاو وقال باضهم ططلقها عند ل شهر تطليقة

باب ما جاء في الرجل ططلق امرأته البتة
[  ] 1177حدانا ناد حدانا قبيصدة عدن جر در بدن حدازم عدن ال يدر بدن سدايد عدن عبدد هللا بدن ب دد
بددن ر انددة عددن أبيدده عددن جددده قددال أتيددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقلددج طددا رسددول هللا إنددي طلقددج

ام أرتدي البتدة فقدال مدا أردت بهدا قلدج واحددة قددال وهللا قلدج وهللا قدال فهدو مدا أردت قدال أبدو عيسدى ددذا
حدددب

ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وسددالج محمدددا عددن ددذا الحدددب

فقددال فيدده اضددطراب و ددروب عددن

عكرمة عن بن ع اح أو ر انة طلق امرأته االادا وقدد اختلدف أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا

عليه وسلم ولير م في طالو البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جادل البتدة واحددة وروي عدن علدي

أنها جالها االاا وقال باا أ ل الالم فيه نية الرجل إو ندوب واحددة فواحددة ومو ندوب االادا فدطالث ومو

ندوب انتددين لددم تكدن إال واحدددة و ددو قدول الطددوري وأ ددل الكوفدة وقددال مالد بدن أنددل فددي البتدة إو دداو قددد

دخل بها فهي االث تطليقات وقال الشافاي إو نوب واحدة فواحدة طملد الرجادة ومو ندوب انتدين فطنتداو

ومو نوب االاا فطالث

باب ما جاء في أمره بيده
[  ] 1178حدددانا علددي بددن نصددر بددن علددي حدددانا سددليماو بددن حددرب حدددانا حمدداد بددن ز ددد قددال قلددج
بوب ل علمج أو أحدا قال في أمدره بيدده إنهدا ادالث إال الحسدن فقدال ال إال الحسدن ادم قدال اللهدم
ل ار إال ما حداني قتادة عن طير مولى بني سمرة عن أبي سدلمة عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم قددال اددالث قددال أبددوب فلقيددج طي د ار مددولى بنددي سددمرة فسددالته فلددم طارفدده فرجاددج إلددى قتددادة
فاخبرتده فقددال نسددي قددال أبدو عيسددى ددذا حدددب

لر دب ال نارفدده إال مددن حدددب

حمدداد بددن ز ددد وسددالج محمدددا عددن ددذا الحدددب

فقددال حدددانا سددليماو بددن حددرب عددن حمدداد بددن ز ددد بهددذا

ومنمددا ددو عددن أبددي ر درة موقددوب ولددم طاددرب حدددب
صاحب حدب

سدليماو بددن حددرب عددن

أبددي ر درة مرفوعددا و دداو علددي بددن نصددر حاف ددا

وقد اختلف أ ل الالم في أمره بيدده فقدال بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم وليددر م مددنهم عمددر بددن الخطدداب وعبددد هللا بددن مسدداود ددي واحدددة و ددو قددول ليددر واحددد
من أ ل الالم مدن التداباين ومدن بادد م وقدال عطمداو بدن ع داو وز دد بدن اابدج القضداء مدا قضدج وقدال

بددن عمددر إذا جاددل أمر ددا بيددد ا وطلقددج ن سددها االاددا وأنكددر ال د وق وقددال لددم أجا دل أمر ددا بيددد ا إال فددي
واحدة إستحلف الد وق و داو القدول قولده مدع طمينده وذ دب سداياو وأ دل الكوفدة إلدى قدول عمدر وعبدد هللا
وأما مال بن أنل فقال القضاء ما قضج و و قول أحمد وأما إسحاو فذ ب إلى قول بن عمر
باب ما جاء في الخيار
[  ] 1179حدانا محمد بن بشار حددانا عبد د الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو عدن إسدماعيل بدن أبدي

خالد عن الشابي عن مسروو عن عائشة قالج خيرندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فاخترنداه أفكداو
طالقددا حدددانا محم ددد بددن بش ددار حدددانا عب ددد الددرحمن بددن مه دددي حدددانا س دداياو عددن ا عم ددل عددن أب ددي

الضدحى عدن مسدروو عدن عائشدة بمطلده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح واختلدف أ دل الالدم

فددي الخيددار فددروي عددن عم ددر وعبددد هللا بددن مسدداود أنهمددا ق دداال إو اختددارت ن سددها فواحدددة بائن ددة وروي
عنهما انهما قاال أطضا واحدة طمل الرجادة ومو اختدارت زوجهدا فدال شديء وروي عدن علدي أنده قدال إو

اختددارت ن سددها فواحدددة بائنددة ومو اختددارت زوجهددا فواحدددة طملد الرجاددة وقددال ز ددد بددن اابددج إو اختددارت
زوجهددا فواحدددة ومو اختددارت ن سددها فددطالث وذ ددب أكطددر أ ددل الالددم وال قدده مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا

عليه وسلم ومن باد م في ذا ال اب إلى قول عمر وعبد هللا و و قول الطدوري وأ دل الكوفدة وأمدا أحمدد
بن حنبل فذ ب إلى قول علي رضى هللا تاالى عنه
باب ما جاء في المطلقة االاا ال سكنى لها وال ن قة

[  ] 1180حدانا ناد حدانا جر ر عن مغيرة عن الشابي قال قالج فاطمة بندج نديل طلقندي زوجدي

االاا على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم فقال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال سدكنى لد وال ن قدة
قال مغيرة ف ذ رته إلبراييم فقال قال عمر ال ندع تاب هللا وسنة نبيندا صدلى هللا عليده وسدلم لقدول امدرأة
ال ندددري أح ددج أم نسدديج و دداو عمددر طجاددل لهددا السددكنى والن قددة حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم

أن انددا حصددين ومسددماعيل ومجالددد قددال شدديم وحدددانا داود أطضددا عددن الشددابي قددال دخلددج علددى فاطمددة

بن ج نيل فسالتها عن قضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها فقالدج طلقهدا زوجهدا البتدة فخاصدمته
فددي السددكنى والن قددة فلددم طجاددل لهددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم سددكنى وال ن قددة وفددي حدددب
وأمرني أو أعتد في بيج بن أم مكتوم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

داود قالددج

حسدن صدحيح و دو قدول بادا أ دل

الالم منهم الحسن وعطاء بن أبي ر اي والشابي و ه طقول أحمد ومسحاو قالوا ليل للمطلقدة سدكنى وال

ن قة إذا لم طمل زوجها الرجادة وقدال بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدنهم

عمر وعبد هللا إو المطلقدة االادا لهدا السدكنى والن قدة و دو قدول سداياو الطدوري وأ دل الكوفدة وقدال بادا
أ دل الالددم لهددا السدكنى وال ن قددة لهددا و دو قددول مالد بددن أندل والليد

بددن سداد والشددافاي وقددال الشددافاي

إنمددا جالنددا لهددا السددكنى بكتدداب هللا قددال هللا تاددالى ل ال تخرجددو ن مددن بيددوتهن وال طخددرجن إال أو طدداتين
ب احشة مبينة و قدالوا دو البدذاء أو تبدذو علدى أ لهدا واعتدل بداو فاطمدة بندج نديل لدم طجادل لهدا النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم السددكنى لمددا انددج تبددذو علددى أ لهددا قددال الشددافاي وال ن قددة لهددا لحدددب

صلى هللا عليه وسلم في قصة حدب

رسددول هللا

فاطمة بنج نيل

باب ما جاء ال طالو قبل النكاي
[  ] 1181حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم حدددانا عددامر ا حددول عددن عمددرو بددن شددايب عددن أبيدده

عدن جدده قددال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ال نددذر البدن ادم فيمددا ال طملد وال عتددق لده فيمددا ال
طمل وال طالو له فيما ال طمل قال وفي ال اب عدن علدي وماداذ بدن جبدل وجدابر وابدن ع داح وعائشدة

قال أبو عيسى حدب

عبدد هللا بدن عمدرو حددب

حسدن صدحيح و دو أحسدن شديء روي فدي دذا ال داب

و و قول أكطر أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وليدر م روي ذلد عدن علدي بدن أبدي
طالب وابن ع اح وجابر بن عبد هللا وسايد بدن المسديب والحسدن وسدايد بدن جبيدر وعلدي بدن الحسدين

وشر ح وجابر بن ز د ولير واحد من فقهاء التاباين و ه طقول الشدافاي وروي عدن بدن مسداود أنده قدال
في المنصو ة أنها تطلدق وقدد روي عدن إبدراييم النخادي والشدابي ولير مدا مدن أ دل الالدم أنهدم قدالوا إذا

وقدج ند ل و دو قددول سداياو الطددوري ومالد بددن أنددل أنده إذا سددمى امدرأة باينهددا أو وقدج وقتددا أو قددال إو

ت وجج من ورة ذا ف نه أو ت وق ف نها تطلق وأمدا بدن الم داره فشددد فدي دذا ال داب وقدال إو فادل ال
أقددول ددي ح درام وقددال أحمددد إو ت د وق ال ام دره أو ط ددارو ام أرتدده وقددال إسددحاو أنددا أجي د فددي المنصددو ة
لحدب

بن مساود ومو ت وجها ال أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحاو في ليدر المنصدو ة وذ در عدن

عبد هللا بن الم اره أنه س ل عن رجل حلف بالطالو أنه ال بت وق ام بددا لده أو بتد وق دل لده رخصدة

باو طاخذ بقول ال قهاء الذي رخصوا في ذا فقال عبد هللا بن الم اره إو او بدرب دذا القدول حقدا مدن
قبل أو ببتلي بهذه المسالة فله أو طاخذ بقولهم فاما من لم بر

فال أرب له ذل

بهذا فلما ابتلدى أحدب أو طاخدذ بقدولهم

باب ما جاء أو طالو ا مة تطليقتاو
[  ] 1182حدددانا محمددد بددن طحيددى النيسددابوري حدددانا أبددو عاصددم عددن بددن جددر ج قددال حددداني م ددا ر
بن أسلم قال حداني القاسم عن عائشدة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال طدالو ا مدة تطليقتداو
وعدتها حيضتاو قال محمد بدن طحيدى وحددانا أبدو عاصدم أن اندا م دا ر بهدذا قدال وفدي ال داب عدن عبدد
هللا بن عمر قال أبو عيسى حدب

عائشة حدب

وم ا ر ال نارب له في الالم لير دذا الحددب

لر دب ال نارفده مرفوعدا إال مدن حددب

والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي

صلى هللا عليه وسلم ولير م و و قول ساياو الطوري والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء فيمن طحدث ن سه بطالو امرأته

م دا ر أسدلم

[  ] 1183حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن قتادة عن ز اررة بدن أوفدى عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تجدداوز هللا متددي مددا حددداج بدده أن سددها مددا لددم تكلددم بدده أو تامددل بدده قددال أبددو
عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم أو الرجدل إذا حددث ن سده بدالطالو

لم طكن شيء حتى بتكلم به
باب ما جاء في الجد واله ل في الطالو
[  ] 1184حدددانا قتي ددة حدددانا حدداتم بددن إسددماعيل عددن عبددد الددرحمن بددن أدره عددن عطدداء عددن بددن

ما د عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددالث جددد ن جددد و د لهن جددد النكدداي
والطددالو والرجا ددة ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

حس ددن لر ددب والام ددل عل ددى ددذا عن ددد أ ددل الال ددم م ددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م قددال أبددو عيسددى وعبددد الددرحمن ددو بددن حبيددب بددن أدره

المدني وابن ما

و عندي بوسف بن ما

باب ما جاء في الخلع
[  ] 1185حدانا محمود بن ليالو أن انا ال ضل بن موسى عن ساياو أن انا محمدد بدن عبدد الدرحمن
و دو مدولى ال طلحددة عدن سددليماو بدن طسددار عدن الر يددع بندج ماددوذ بدن ع دراء أنهدا اختلاددج علدى عهددد
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فامر ددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو أمددرت أو تاتددد بحيضددة قددال وفددي
ال اب عن بن ع اح قال أبو عيسى حدب

الر يع الصحيح أنها أمرت أو تاتد بحيضة

[  ] 1185أن انددا محمددد بددن عبددد الددرحيم ال غدددادي أن انددا علددي بددن بحددر أن انددا شددام بددن بوسددف عددن

مامددر عددن عمددرو بددن مسددلم عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح أو امد أرة اابددج بددن ندديل اختلاددج مددن زوجهددا
علددى عهددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فامر ددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو تاتددد بحيضددة قددال أبددو
عيس ددى ددذا ح دددب

حس ددن لر ددب واختل ددف أ ددل الال ددم ف ددي ع دددة المختلا ددة فق ددال أكط ددر أ ددل الال ددم م ددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م إو عدددة المختلاددة عدددة المطلقددة اددالث حدديا و ددو قددول

ساياو الطوري وأ ل الكوفة و ه طقول أحمد ومسحاو قال باا أ ل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا
عليه وسلم ولير م إو عدة المختلاة حيضة قال إسحاو ومو ذ ب ذا ب إلى ذا فهو مذ ب قوي

باب ما جاء في المختلاات
[  ] 1186حدانا أبو ر ب حدانا م احم بن داود بن علية عن أبيده عدن ليد

عدن أبدي الخطداب عدن

أبدي زرعدة عدن أبدي إدر دل عددن او داو عدن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قدال المختلادات دن المنافقددات

قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجه ولديل إسدناده بدالقوي وروي عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم أنه قال أطما امرأة اختلاج من زوجها من لير باح لم تري رائحة الجنة
[  ] 1187أن انا بذل بندار أن انا عبد الو اب أن اندا أبدوب عدن أبدي قالبدة عمدن حداده عدن او داو أو
رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قدال أطمددا امدرأة سددالج زوجهدا طالقدا مددن ليدر بداح فحدرام عليهدا رائحددة
الجنة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن و روب دذا الحددب

عن او او ورواه باضهم عن أبوب بهذا اإلسناد ولم برفاه

عدن أبدوب عدن أبدي قالبدة عدن أبدي أسدماء

باب ما جاء في مدارة النساء
[  ] 1188حدانا عبدد هللا بدن أبدي ز داد حددانا طاقدوب بدن إبدراييم بدن سداد حددانا بدن أخدي بدن شدهاب
عددن عمدده عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو الم درأة
كالضددلع إو ذ بددج ت يمهددا س درتها واو تر تهددا اسددتمتاج بهددا علددى عددوق قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ذر

وسدمرة وعائشدة قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده ومسددناده

جيد
باب ما جاء في الرجل طساله أبوه أو ططلق زوجته
[  ] 1189حدانا أحمد بن محمد أن انا بن الم داره أن اندا بدن أبدي ذئدب عدن الحدارث بدن عبدد الدرحمن
عدن حمد ة بدن عبدد هللا بدن عمدر عدن بدن عمدر قدال اندج تحتدي امدرأة أحبهدا و داو أبدي طكر هدا فدامرني

أبدي أو أطلقهدا فابيدج فدذ رت ذلد للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال طدا عبدد هللا بدن عمدر طلدق ام أرتد
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح إنما نارفه من حدب

بن أبي ذئب

باب ما جاء ال تسال المرأة طالو أختها
[  ] 1190حدددانا قتي ددة حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة
ببل د بدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال تسددال الم درأة طددالو أختهددا لتك ددة مددا فددي إنائهددا قددال وفددي
ال اب عن أم سلمة قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في طالو الماتوه
[  ] 1191حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى الصددنااني أن انددا مددرواو بددن مااو ددة ال د اري عددن عطدداء بددن
عجالو عدن عكرمدة بدن خالدد المخ ومدي عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دل
طالو جائ إال طالو الماتوه المغلوب على عقله قال أبو عيسى ذا حدب
حدب

عطاء بن عجالو وعطاء بن عجالو ضدعيف ذا دب الحددب

ال نارفده مرفوعدا إال مدن

والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم

مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو طددالو الماتددوه المغلددوب علددى عقلدده ال طجددوز إال

أو طكوو ماتو ا ط يق ا حياو فيطلق في حال إفاقته
باب

[  ] 1192حددانا قتي ددة حدددانا طالددى بددن شددبيب عددن شددام بدن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة قالددج دداو
الناح والرجل ططلق امرأته ما شاء أو ططلقهدا و دي ام أرتده إذا ارتجاهدا و دي فدي الاددة ومو طلقهدا مائدة
م درة أو أكطددر حتددى قددال رجددل الم أرتدده وهللا ال أطلق د فتبينددي منددي وال او د أبدددا قالددج و يددف ذاه قددال
أطلق فكلما مج عدت أو تنقضي راجات فذ بج المرأة حتدى دخلدج علدى عائشدة فاخبرتهدا فسدكتج

عائشددة حتددى جدداء النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فاخبرتدده فسددكج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى ن د ل
القراو ل الطدالو مرتداو ف مسداه بمادروب أو تسدر ح و ب حسداو قالدج عائشدة فاسدتانف النداح الطدالو
مسددتقبال مددن دداو طلددق ومددن لددم طكددن طلددق حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عبددد هللا بددن إدر ددل عددن شددام بددن

عددروة عددن أبيدده نحددو ددذا الحدددب
حدب

طالى بن شبيب

بماندداه ول د م بددذ ر فيدده عددن عائشددة قددال أبددو عيسددى و ددذا أصددح مددن

باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
[  ] 1193حدانا أحمد بن منيدع حددانا حسدين بدن محمدد حددانا شدي او عدن منصدور عدن إبدراييم عدن
ا سددود عددن أبددي السددنابل بددن باك د قددال وضدداج سددبياة باددد وفدداة زوجه دا بددطالث وعشددر ن أو خمسددة
وعشدر ن بومددا فلمدا تالددج تشددوفج للنكداي فددانكر عليهدا فددذ ر ذلد للنبدي صددلى هللا عليده وسددلم فقددال إو
ت ال فقد حل أجلها حدانا أحمد بن منيع حدانا الحسن بن موسى حدانا شدي او عدن منصدور نحدوه قدال
وفي ال اب عن أم سدلمة قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي السدنابل حددب

مشدهور مدن دذا الوجده وال نادرب

لألسود سماعا من أبي السدنابل وسدماج محمددا طقدول ال أعدرب أو أبدا السدنابل عداح بادد النبدي صدلى
هللا عليه وسلم والامل على ذا عند أكطر أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م

أو الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضاج فقد حل الت و ج لها ومو لم تكن انقضدج عددتها و دو قدول

سدداياو الطددوري والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم ولير م تاتد اخر ا جلين والقول ا ول أصح
[  ] 1194حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن طحيددى بددن سددايد عددن سددليماو بددن طسددار أو أبددا ر درة وابددن

ع اح وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفداة زوجهدا فقدال بدن
ع اح تاتد اخر ا جلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع وقال أبو ر رة أنا مدع بدن أخدي طاندي أبدا
سددلمة فارسددلوا إلددى أم سددلمة زوق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددج قددد وضدداج سددبياة ا سددلمية باددد
وفدداة زوجهددا بيسددير فاسددت تج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فامر ددا أو تت د وق قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
[  ] 1195حدانا ا نصاري حدانا مان بن عيسى أن انا مال بن أنل عن عبدد هللا بدن أبدي بكدر بدن
محمددد بددن عمددرو بد ن حد م عددن حميددد بددن نددافع عددن ز نددب بنددج أبددي سددلمة أنهددا أخبرتدده بهددذه ا حادب د

الطالاة

[  ] 1195قالددج ز نددب دخلددج علددي أم حبي ددة زوق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حددين تددوفي أبو ددا أبددو

ساياو بن حرب فدعج بطيب فيه ص رة خلوو أو ليره فد نج به جار ة ام مسدج باارضديها ادم قالدج

وهللا مدا لددي بالطيدب مددن حاجددة ليدر أنددي سدماج رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم طقدول ال طحددل المدرأة
تؤمن باهلل واليوم ا خر أو تحد على ميج فوو االاة أطام إال على زوق أر اة أشهر وعش ار

[  ] 1196قالدج ز نددب فددخلج علددى ز ندب بنددج جحدل حددين تدوفي أخو ددا فددعج بطيددب فمسدج مندده
اددم قالددج و هللا مددالي فددي الطيددب مددن حاجددة ليددر أنددي سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول ال
طحددل الم درأة تددؤمن بدداهلل واليددوم ارخددر أو تحددد علددى ميددج فددوو اددالث ليددال إال علددى زوق أر اددة أشددهر

وعش ار

[  ] 1197قالج ز نب وسماج أمي أم سدلمة تقدول جداءت امدرأة إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

فقالج طا رسول هللا إو ابنتي توفي عنها زوجهدا وقدد اشدتكج عينيهدا أفنكحلهدا فقدال رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسدلم ال مدرتين أو ادالث مدرات دل ذلد طقدول ال ادم قدال إنمدا دي أر ادة أشدهر وعشد ار وقدد اندج
إحدداكن فدي الجا ليدة ترمددي بدال ارة علدى رأح الحدول قددال وفدي ال داب عدن فر اددة بندج مالد أخدج أبددي

سايد الخدري وح صة بنج عمر قال أبدو عيسدى حددب

ز ندب حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا

عنددد أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو المتددوفى عنهددا زوجهددا تتقددي فددي عدددتها الطيددب

وال نة و و قول ساياو الطوري ومال بن أنل والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في الم ا ر بواقع قبل أو طك ر

[  ] 1198حدددانا أبددو سددايد ا شددج حدددانا عبددد هللا بددن إدر ددل عددن محمددد بددن إسددحاو عددن محمددد بددن

عمرو بن عطاء عن سليماو بن طسار عن سلمة بن صخر البياضدي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
في الم ا ر بواقع قبل أو طك ر قال ارة واحدة قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن لر دب والامدل علدى

ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم و ددو قددول سدداياو ومال د والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال باضددهم إذا واقاهددا
قبل أو طك ر فاليه ارتاو و و قول عبد الرحمن بن مهدي
[  ] 1199أن انددا أبددو عمددار الحسددين بددن حر د

أن انددا ال ضددل بددن موسددى عددن مامددر عددن الحكددم بددن

أبداو عدن عكرمدة عدن بدن ع دداح أو رجدال أتدى النبدي صدلى هللا عليده وسددلم قدد ردا ر مدن ام أرتده فوقددع
عليها فقال طا رسول هللا إني قد را رت من زوجتدي فوقادج عليهدا قبدل أو اك در فقدال ومدا حملد علدى

ذل برحم هللا قال رأبج خلخالها في ضوء القمر قدال فدال تقر هدا حتدى ت ادل مدا أمدره هللا بده قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

باب ما جاء في ارة ال هار
[  ] 1200حدانا إسحاو بن منصور أن انا اروو بدن إسدماعيل الخد از أن اندا علدي بدن الم داره أن اندا

طحيى بن أبي طير أن انا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن او داو أو سدلماو بدن صدخر ا نصداري
أحدد بندي بياضدة جاددل ام أرتده عليده

هددر أمده حتدى طمضددي رمضداو فلمدا مضددى نصدف مدن رمضدداو

وقع عليها لديال فداتى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدذ ر ذلد لده فقدال لده رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم اعتق رن ة قال ال أجد ا قال فصم شهر ن متتاباين قال ال أستطيع قدال أطادم سدتين مسدكينا قدال

ال أجد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل روة بن عمرو أعطده ذلد الادرو و دو مكتدل طاخدذ خمسدة
عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطادام سدتين مسدكينا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
بن صخر و قال سلمة بن صخر البياضي والامل على ذا الحدب

حسدن طقدال سدلماو

عند أ ل الالم في ارة ال هار

باب ما جاء في اإلبالء
[  ] 1201حدددانا الحسددن بددن ق عددة ال صددري أن انددا مسددلمة بددن علقمددة أن انددا داود بددن علددي عددن عددامر

عددن مسددروو عددن عائشددة قالددج الددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن نسددائه وحددرم فجاددل الح درام
حالال وجال في اليمين ارة قال وفي ال اب عن أنل وأبدي موسدى قدال أبدو عيسدى حددب

مسدلمة بدن

علقمددة عددن داود رواه علددي بددن مسددهر ولي دره عددن داود عددن الشددابي أو النبددي صددلى هللا عليدده وس ددلم

مرسدال ولدديل فيدده عددن مسدروو عددن عائشددة و ددذا أصدح مددن حدددب

مسددلمة بدن علقمددة واإلبددالء ددو أو

طحلددف الرجددل أو ال طقددرب ام أرتدده أر اددة أشددهر فدداكطر واختلددف أ ددل الالددم فيدده إذا مضددج أر اددة أشددهر
فقال باا أ ل الالم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م إذا مضدج أر ادة أشدهر بوقدف
ف مددا ط دديء وأمددا ططلددق و ددو قددول مال د بددن أنددل والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال باددا أ ددل الالددم مددن

أصددحاب النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ولي ددر م إذا مض ددج أر اددة أش ددهر فه ددي تطليق ددة بائن ددة و ددو ق ددول

ساياو الطوري وأ ل الكوفة
باب ما جاء في اللااو
[  ] 1202حدانا نداد حددانا عبددة بدن سدليماو عدن عبدد الملد بدن أبدي سدليماو عدن سدايد بدن جبيدر

قال س لج عن المتالعنين في إمارة مصداب بدن ال يدر أط درو بينهمدا فمدا در دج مدا أقدول فقمدج مكداني

إلدى مند ل عبددد هللا بددن عمددر اسددتاذنج عليدده فقيددل لددي إندده قائددل فسددمع المددي فقددال بددن جبيددر ادخددل مددا
جدداء بد إال حاجددة قددال فدددخلج فد ذا ددو م تددرح بردعددة رحددل لدده فقلددج طددا أبددا عبددد الددرحمن المتالعندداو

أط رو بينهما فقال س حاو هللا نام إو أول من سال عن ذلد فدالو بدن فدالو أتدى النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم فقددال طددا رسددول هللا لددو أو أحدددنا رأب ام أرتدده علددى فاحشددة يددف طصددنع إو تكلددم تكلددم بددامر ع دديم
ومو سكج سكج على أمر ع يم قال فسدكج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فلدم طج ده فلمدا داو بادد ذلد

أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال إو الذي سالت عنه قد ابتليدج بده فدان ل هللا دذه ارطدات التدي فدي

سورة النور ل والذبن برموو أزواجهم ولدم طكدن لهدم شدهداء إال أن سدهم و حتدى خدتم ارطدات فددعا الرجدل
فدتال ارطدات عليده ووع دده وذ دره وأخبدره أو عدذاب الدددنيا أ دوو مدن عدذاب ارخدرة فقدال ال والدذي باطد

بالحق ما ذبج عليها ام انى بالمرأة فوع ها وذ ر ا وأخبر ا أو عدذاب الددنيا أ دوو مدن عدذاب ارخدرة

فقالدج ال والددذي باطد بددالحق مدا صدددو قددال فبدددأ بالرجدل فشددهد أر ددع شددهادات بداهلل إندده لمددن الصددادقين

والخامسددة أو لانددة هللا عليدده إو دداو مددن الكدداذبين اددم انددى بددالمرأة فشددهدت أر ددع شددهادات بدداهلل إندده لمددن

الكدداذبين والخامسددة أو لضددب هللا عليهددا إو دداو مددن الصددادقين اددم فددرو بينهمددا قددال وفددي ال دداب عددن
سهل بن ساد وابن ع اح وابن مساود وحذط ة قدال أبدو عيسدى حددب

والامل على ذا الحدب

بدن عمدر حددب

حسدن صدحيح

عند أ ل الالم

[  ] 1203أن انا قتي ة أن انا مال بن أنل عن نافع عن بن عمر قال العن رجدل ام أرتده وفدرو النبدي
صلى هللا عليه وسلم بينهما وألحدق الولدد بدا م قدال أبدو عيسدى دذا حددب
ذا عند أ ل الالم
باب ما جاء أبن تاتد المتوفى عنها زوجها

حسدن صدحيح والامدل علدى

[  ] 1204حدددانا ا نصدداري أن انددا ماددن أن انددا مال د عددن سدداد بددن إسددحاو بددن اددب بددن عج درة عددن

عمت دده ز ن ددب بن ددج ا ددب ب ددن عجد درة أو ال ر ا ددة بن ددج مالد د ب ددن س ددناو و ددي أخ ددج أب ددي س ددايد الخ دددري
أخبرتهددا أنه ددا جدداءت رس ددول هللا ص ددلى هللا عليدده وس ددلم تس دداله أو ترجددع إل ددى أ له ددا فددي بن ددي خ دددرة وأو
زوجهدا خدرق فدي طلدب أعبدد لده أبقدوا حتدى إذا داو بطدرب القددوم لحقهدم فقتلدوه قالدج فسدالج رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم أو أرجددع إلددى أ لددي ف د و زوجددي لددم بتددره لددي مسددكنا طملكدده وال ن قددة قالددج فقددال
رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم نادم قالدج فانصدرفج حتدى إذا ندج فدي الحجدرة أو فدي المسدجد نداداني

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو أمر بي فنودبج له فقدال يدف قلدج قالدج فدرددت عليده القصدة التدي
ذ رت له من شاو زوجي قال امكطي في بيت حتى ببل الكتاب أجله قالدج فاعتدددت فيده أر ادة أشدهر
وعشد ار قالددج فلمدا دداو عطمداو أرسددل الدي فسددالني عدن ذلد فاخبرتده فات ادده وقضدى بدده أن اندا محمددد بددن

بشددار أن انددا طحيددى بددن سددايد أن انددا سدداد بددن إسددحاو بددن اددب بددن عج درة فددذ ر نحددوه بماندداه قددال أبددو
عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح والام دل علددى ددذا الحدددب

عنددد أكطددر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي

صلى هللا عليه وسلم ولير م لدم بدروا للماتددة أو تنتقدل مدن بيدج زوجهدا حتدى تنقضدي عددتها و دو قدول

سدداياو الطددوري والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم ولير م للمرأة أو تاتد حي

شاءت ومو لم تاتد في بيج زوجها قال أبو عيسى والقول ا ول

بسم هللا الرحمن الرحيم
كتاب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في تره الشبهات
[  ] 1205حدانا قتي ة بدن سدايد أن اندا حمداد بدن ز دد عدن مجالدد عدن الشدابي عدن النامداو بدن بشدير
قال سماج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقول الحالل بين والحرام بين و ين ذلد أمدور مشدتبهات ال

بدري طير من الناح أمدن الحدالل دي أم مدن الحدرام فمدن تر هدا اسدتبراء لدبنده وعرضده فقدد سدلم ومدن

واقدع شدي ا منهددا بوشد أو بواقددع الحدرام مددا أنده مددن برعدى حددول الحمدى بوشد أو بواقاده أال ومو لكددل
مل حمى أال ومو حمى هللا محارمه حدانا ناد حدانا و يع عن ز ر دا بدن أبدي ازئددة عدن الشدابي عدن

النامدداو بددن بشددير عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه بماندداه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح وقد رواه لير واحد عن الشابي عن الناماو بن بشير
باب جاء في أكل الر ا
[  ] 1206حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن سددماه ب ددن حددرب عددن عبددد الددرحمن بددن عبددد هللا ب ددن

مسدداود عددن بددن مسدداود قددال لاددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اكددل الر ددا ومو لدده وشددا دطه و ات دده
قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وعلددي وجددابر وأبددي جحي ددة قددال أبددو عيسددى حدددب

عبددد هللا حدددب

حسددن

صحيح
باب ما جاء في التغليظ في الكذب وال ور ونحوه
[  ] 1207حدانا محمد بن عبد ا على الصنااني حدانا خالد بن الحارث عدن شدع ة حددانا عبيدد هللا

بدن أبددي بكددر بددن أنددل عددن أندل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فدي الك ددائر قددال الشددره بدداهلل وعقددوو

الوالدددبن وقتددل الددن ل وقددول ال د ور قددال وفددي ال دداب عددن أبددي بكدرة وأطمددن بددن خددر م وابددن عمددر قددال أبددو
عيسى حدب

أنل حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى هللا عليه وسلم إطا م
[  ] 1208حدانا ناد حدانا أبدو بكدر بدن عيداح عدن عاصدم عدن أبدي وائدل عدن نديل بدن أبدي لدرزة
قددال خ ددرق علين ددا رسد دول هللا صددلى هللا علي دده وس ددلم ونح ددن نس ددمى السماس درة فق ددال ط ددا ماش ددر التج ددار إو
الشدديطاو واإلاددم طحض دراو البيددع فشددو وا بددياكم بالصدددقة قددال وفددي ال دداب عددن الب دراء بددن عددازب ورفاعددة

قددال أبددو عيسددى حدددب

ندديل بددن أبددي لددرزة حدددب

حسددن صددحيح رواه منصددور وا عمددل وحبيددب بددن

أبي اابج ولير واحد عن أبي وائل عن نيل بن أبي لرزة وال نارب ل يل عدن النبدي صدلى هللا عليده
وسلم ليدر دذا حددانا نداد حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن شدقيق بدن سدلمة وشدقيق دو أبدو وائدل
عن نيل بن أبي لرزة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بمانداه وفدي ال داب عدن البدراء بدن عدازب

ورفاعة قال أبو عيسى و ذا حدب

صحيح

[  ] 1209حدانا ناد حدانا قبيصة عن ساياو عن أبي حم ة عن الحسن عن أبي سدايد عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم قال التاجر الصدوو ا مين مع النبيين والصددطقين والشدهداء قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن ال نارفه إال من ذا الوجه من حدب

الطوري عن أبي حم ة وأبو حم ة اسمه عبدد هللا بدن

جابر و و شيد بصري حدانا سدو د بدن نصدر أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره عدن سداياو الطدوري عدن أبدي

حم ة بهذا اإلسناد نحوه
[  ] 1210حدانا أبو سلمة طحيى بن خلف حدانا بشر بن الم ضل عن عبدد هللا بدن عطمداو بدن خطديم
عددن إسددماعيل بددن عبيددد بددن رفاعددة عددن أبيدده عددن جددده أندده خددرق مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إلددى

المصلى فرأب الناح بت اطاوو فقال طا ماشر التجار فاسدتجابوا لرسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ورفادوا
أعناقهم وأبصار م إليه فقال إو التجار ب اطوو بوم ال يامة فجدا ار إال مدن اتقدى هللا و در وصددو قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح و قال إسماعيل بن عبيد هللا بن رفاعة أطضا

باب ما جاء فيمن حلف على سلاة اذبا
[  ] 1211حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شدع ة قدال أخبرندي علدي بدن مددره قدال

سددماج أبددا زرعددة بددن عمددرو بددن جر ددر طحدددث عددن خرشددة بددن الحددر عددن أبددي ذر عددن النبددي صددلى هللا

عليه وسلم قال االادة ال بن در هللا إلديهم بدوم ال يامدة وال بد يهم ولهدم عدذاب ألديم قلندا مدن دم طدا رسدول
هللا فقددد خددابوا وخسددروا فقددال المندداو والمسددبل إ ازره والمن ددق سددلاته بددالحلف الكدداذب قددال وفددي ال دداب عددن

بددن مسدداود وأبددي ر درة وأبددي أمامددة بددن اال ددة وعم دراو بددن حصددين وماقددل بددن طسددار قددال أبددو عيسددى
حدب

أبي ذر حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الت كير بالتجارة
[  ] 1212حدانا طاقوب بن إبراييم الدورقي حدانا شيم حدانا طالدى بدن عطداء عدن عمدارة بدن جدبدد
عن صخر الغامدي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اللهدم بداره متدي فدي بكور دا قدال و داو

إذا با د

سددر ة أو جيشددا باددطهم أول النهددار و دداو صددخر رجددال تدداج ار و دداو إذا با د

تجددارة باددطهم أول

النهدار فداارب و طددر مالده قددال وفدي ال دداب عدن علددي وابدن مسدداود و ر ددة وأنددل وابدن عمددر وابدن ع دداح

وجددابر قددال أبددو عيسددى حدددب

صددخر الغامدددي حدددب

صدلى هللا عليدده وسدلم ليددر دذا الحدددب

حسددن وال ناددرب لصددخر الغامدددي عددن النبددي

وقدد روي عددن سداياو الطددوري عدن شددع ة عدن طالددى بدن عطدداء

ذا الحدب
باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل
[  ] 1213حدانا أبو ح ص عمر بن علي أخبرنا ب د بن زر ع أخبرندا عمدارة بدن أبدي ح صدة أخبرندا
عكرمدة عددن عائشددة قالددج دداو علددى رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم او دداو قطر دداو للي دداو فكدداو إذا

قادد فاددرو اقدال عليدده فقدددم بد مددن الشدام ل ددالو اليهددودي فقلدج لددو باطدج إليدده فاشددتر ج منده اددو ين إلددى

الميس درة فارسددل إليدده فقددال قددد علمددج مددا بر ددد إنمددا بر ددد أو بددذ ب بمددالي أو بددد ار مي فقددال رسددول هللا
صدلى هللا عليدده وسددلم د ذب قدد علددم أنددي مددن أتقدا م هلل وادا ددم لألمانددة قددال وفدي ال دداب عددن بددن ع دداح
حسددن لر ددب صددحيح وقددد رواه شددع ة

وأنددل وأسددماء بنددج ب ددد قددال أبددو عيسددى حدددب

عائشددة حدددب

الطيالسي طقول س ل شع ة بوما عن ذا الحدب

فقال لسج أحداكم حتى تقوموا إلدى حرمدي بدن عمدارة

أطض ددا ع ددن عم ددارة ب ددن أب ددي ح ص ددة ق ددال وس ددماج محم ددد ب ددن فد دراح ال ص ددري طق ددول س ددماج أب ددا داود
بن أبي ح صة فتقبلوا رأسه قال وحرمي في القوم قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحدب

[  ] 1214حددانا محمددد بددن بشددار حددانا بددن أبددي عدددي وعطمداو بددن أبددي عمددر عدن شددام بددن حسدداو
عدن عكرمدة عدن بددن ع داح قدال تدوفي النبددي صدلى هللا عليده وسدلم ودرعدده مر وندة باشدر ن صداعا مددن
طاام أخذه

له قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1215حددانا محمدد بددن بشدار حدددانا بدن أبددي عددي عددن شدام الدسددتوائي عدن قتددادة عدن أنددل ي

قال محمد بن شام وحددانا ماداذ بدن شدام قدال حددانا أبدي عدن قتدادة عدن أندل قدال مشديج إلدى النبدي
صلى هللا عليه وسلم بخب شاير وم الة سنخة ولقد ر ن له درع عند بهودي باشر ن صداعا مدن طادام
أخددذه

لدده ولقددد سددماته ذات بددوم طقددول مددا أمسددى فددي ال محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم صدداع تمددر وال

صاع حب ومو عنده بوم ذ لتسع نسوة قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في تابة الشروط

حسن صحيح

[  ] 1216ح دددانا محم ددد ب ددن بش ددار أخبرن ددا ع دداد ب ددن ليد د

ص دداحب الكرابيس ددي ال ص ددري أخبرن ددا عب ددد

المجيدد بددن و ددب قددال قددال لددي الاددداء بددن خالددد بددن ددوذة أال أقرئد

تابددا ت دده لددي رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم قال قلج بلى فاخرق لي تابا ذا ما اشترب الاداء بدن خالدد بدن دوذة مدن محمدد رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم اشددترب مندده عبدددا أو امددة ال داء وال لائلددة وال خبطدده بيددع المسددلم المسددلم قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

ع اد بن لي

وقدد روب عنده دذا الحددب

ليدر

واحد من أ ل الحدب
باب ما جاء في المكيال والمي او
[  ] 1217حدانا سايد بدن طاقدوب الطالقداني حددانا خالدد بدن عبدد هللا الواسدطي عدن حسدين بدن نديل

عدن عكرمدة عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم صدحاب المكيدال والميد او إنكدم
قددد وليددتم أمددر ن لكددج فيدده ا مددم السددال ة قددبلكم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

حسين بن نيل وحسين نيل طضاف في الحدب

ال نارفدده مرفوعددا إال مددن

وقد روي دذا ب سدناد صدحيح عدن بدن ع داح

موقوفا
باب ما جاء في بيع من ب د
[  ] 1218حدانا حميد بن مسادة أخبرنا عبيد هللا بن شميط بن عجالو حددانا ا خضدر بدن عجدالو
عن عبد هللا الحن ي عن أنل بن مال أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بداع حلسدا وقددحا وقدال مدن

طشددتري ددذا الحلددل والقدددي فقددال رجددل أخددذتهما بدددر م فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددن ب ددد علددى
در م من ب د على در م فاعطاه رجل در مين ف اعهما منه قال أبو عيسى ذا حددب

إال من حدب

حسدن ال نارفده

ا خضر بن عجالو وعبد هللا الحن ي الذي روب عن أندل دو أبدو بكدر الحن دي والامدل

على ذا عند باا أ ل الالم لم بروا باسا ببيدع مدن ب دد فدي الغندائم والموار د
سليماو ولير واحد من ار الناح عن ا خضر بن عجالو ذا الحدب
باب ما جاء في بيع المدبر

وقدد روب الماتمدر بدن

[  ] 1219حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عييندة عدن عمدرو بدن دبندار عدن جدابر أو رجدال مدن
ا نصار دبر لالمدا لده فمدات ولدم بتدره مداال ليدره ف اعده النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فاشدتراه نعديم بدن
عبددد هللا بددن النحددام قددال جددابر عبدددا ن طيددا مددات عددام ا ول فددي إمددارة بددن ال يددر قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح وروي من لير وجه عن جابر بن عبد هللا والامدل علدى دذا الحددب

عندد بادا

أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م لم بروا ببيع المدبر باسدا و دو قدول الشدافاي
وأحمدد ومسدحاو و دره قدوم مدن أ ددل الالدم مددن أصدحاب النبدي صددلى هللا عليده وسدلم وليددر م بيدع المدددبر

و و قول ساياو الطوري ومال وا وزاعي
باب ما جاء في رايية تلقي البيوع

[  ] 1220حدانا ناد حدانا بن الم اره أخبرنا سليماو التيمدي عدن أبدي عطمداو عدن بدن مسداود عدن
النبي صلى هللا عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي ال داب عدن علدي وابدن ع داح وأبدي ر درة
وأبي سايد وابن عمر ورجل أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1221حدددانا سددلمة بددن شددبيب حدددانا عبددد هللا بددن جا ددر الرقددي حدددانا عبيددد هللا بددن عمددرو عددن
أبوب عدن محمدد بدن سدير ن عدن أبدي ر درة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى أو بتلقدى الجلدب فد و

تلقدداه إنسدداو فابتاعدده فصدداحب السددلاة فيهددا بالخيددار إذا ورد السددوو قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ددب مددن حدددب

أبددوب وحدددب

بددن مسدداود حدددب

حسددن

حسددن صددحيح وقددد دره قددوم مددن أ ددل الالددم تلقددي

البيوع و و ضرب من الخدطاة و و قول الشافاي وليره من أصحابنا
باب ما جاء ال ببيع حاضر ل اد
[  ] 1222حدددانا قتي ددة وأحمددد بددن منيددع قدداال وحدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن سددايد بددن
المسدديب عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وقددال قتي ددة ببلد بدده النبددي صددلى هللا

عليده وسددلم قددال ال ببيددع حاضددر ل دداد قددال وفددي ال دداب عددن طلحددة وجددابر وأنددل وابددن ع دداح وحكدديم بددن
أبي ب د عدن أبيده وعمدر بدن عدوب الم ندي جدد طيدر بدن عبدد هللا ورجدل مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا

عليه وسلم
[  ] 1223حدددانا نصددر بددن علددي وأحمددد بددن منيددع قدداال حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن أبددي ال يددر عددن

جابر قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال ببيدع حاضدر ل داد دعدوا النداح بدرزو هللا باضدهم مدن
باددا ق ددال أب ددو عيس ددى حدددب

أب ددي ر د درة ح دددب

صحيح أطضا والامل على ذا الحدب

حسددن ص ددحيح وح دددب

ج ددابر فددي ددذا ددو ح دددب

عند باا أ ل الالم من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

ولير م ر وا أو ببيع حاضر ل اد ورخص باضهم فدي أو طشدتري حاضدر ل داد وقدال الشدافاي طكدره أو
ببيع حاضر ل اد ومو باع فالبيع جائ
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والم ابنة

[  ] 1224حدددانا قتي ددة حدددانا طاقددوب بددن عبددد الددرحمن اإلسددكندراني عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن
أبيدده عددن أبددي ر درة قددال نهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن المحاقلددة والم ابنددة قددال وفددي ال دداب
عددن بددن عمددر وابددن ع دداح وز ددد بددن اابددج وسدداد وجددابر و ارفددع بددن خدددطج وأبددي سددايد قددال أبددو عيسددى
حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح والمحاقلددة بيددع ال د رع والم ابنددة بيددع الطمددر علددى رهوح النخددل

بالتمر والامل على ذا عند أكطر أ ل الالم ر وا بيع المحاقلة والم ابنة

[  ] 1225حدانا قتي ة حدانا مال بن أنل عد ن عبدد هللا بدن ب دد أو ز ددا أبدا عيداح سدال سدادا عدن

البيضاء بالسلج فقال أبهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذل وقال سداد سدماج رسدول هللا صدلى هللا
عليده وسددلم طسددال عددن اشددتراء التمدر بالرطددب فقددال لمددن حولدده أبدنقص الرطددب إذا بد ل قددالوا ناددم فنهددى
عن ذل حدانا ناد حدانا و يع عن مالد عدن عبدد هللا بدن ب دد عدن ز دد أبدي عيداح قدال سدالنا سدادا
فددذ ر نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم و ددو قددول

الشافاي وأصحابنا
باب ما جاء في رايية بيع الطمرة حتى ببدو صالحها
[  ] 1226حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إب د ارييم عددن أبددوب عددن نددافع عددن بددن عمددر أو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى ب و
[  ] 1227و هددذا اإلسددناد أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن بيددع السددنبل حتددى ببدديا و ددامن

الاا ددة نهددى ال ددائع والمشددتري قددال وفددي ال دداب عددن أنددل وعائشددة وأبددي ر درة وابددن ع دداح وجددابر وأبددي
سايد وز د بن اابج قال أبو عيسدى حددب

بدن عمدر حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل

الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م ر دوا بيددع الطمددار قبددل أو ببدددوا صددالحها و ددو
قول الشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 1228حددانا الحسددن بددن علددي الخدالل حدددانا الوليددد وع دداو وسددليماو بدن حددرب قددالوا حدددانا حمدداد
بن سلمة عن حميد عن أنل أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع الانب حتدى طسدود وعدن
بيدع الحدب حتددى طشدتد قددال أبدو عيسددى دذا حددب

بن سلمة

حسددن لر دب ال نارفدده مرفوعدا إال مددن حددب

حمدداد

باب ما جاء في بيع حبل الحبلة
[  ] 1229حدددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن أبددوب عددن نددافع عددن بددن عمددر أو النبددي صددلى هللا

عليه وسلم نهى عن بيع حبدل الحبلدة قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن ع داح وأبدي سدايد الخددري قدال
أبو عيسدى حددب

بدن عمدر حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم وحبدل الحبلدة نتداق

النتدداق و ددو بيددع م سددوخ عنددد أ ددل الالددم و ددو بيددوع الغددرر وقددد روب شددع ة ددذا الحدددب

عددن أبددوب عددن

سايد بن جبير عن بن ع اح وروب عبد الو اب وليره عدن أبدوب عدن سدايد بدن جبيدر وندافع عدن بدن
عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم و ذا أصح

باب ما جاء في رايية بيع الغرر
[  ] 1230حدانا أبو ر ب أن انا أبو أسامة عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن أبدي ال نداد عدن ا عدرق عدن

أبي ر رة قال نهى رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم عدن بيدع الغدرر و يدع الحصداة قدال وفدي ال داب عدن
بن عمر وابن ع اح وأبي سايد وأنل قال أبو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن صدحيح والامدل

على ذا الحدب

عند الالم ر وا بيع الغرر قال الشافاي ومن بيوع الغرر بيدع السدم فدي المداء و يدع

الابد اربق و يع الطير في السماء ونحو ذل مدن البيدوع وماندى بيدع الحصداة أو طقدول ال دائع للمشدتري

إذا نبذت إلي بالحصداة فقدد وجدب البيدع فيمدا بيندي و يند و دذا شدبيه ببيدع المنابدذة و داو دذا مدن بيدوع
أ ل الجا لية
باب ما جاء في النهي عن بياتين في بياة
[  ] 1231حددانا نداد حددانا عبددة بدن سددليماو عدن محمدد بدن عمدرو عددن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة

قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بياتين في بياة وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو وابدن
عمر وابن مسداود قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل

الالدم وقدد فسدر بادا أ دل الالدم قدالوا بياتدين فدي بيادة أو طقدول أبياد

دذا الطدوب بنقدد باشدرة و نسدي ة

باشر ن وال ط ارقه على أحد البياين ف ذا فارقه على أحد ما فال باح إذا انج الاقددة علدى أحدد منهمدا

قدال الشدافاي ومددن ماندى نهددى النبدي صددلى هللا عليده وسددلم عدن بياتددين فدي بياددة أو طقدول أبياد داري
ددذه بكددذا علددى أو تبيانددي لالم د بكددذا ف د ذا وجددب لددي لالم د وجددب ل د داري و ددذا ط ددارو عددن بيددع

بغير امن مالوم وال بدري ل واحد منهما على ما وقاج عليه ص قته
باب ما جاء في رايية بيع ما ليل عنده

[  ] 1232حدددانا قتي ددة حدددانا شدديم عددن أبددي بشددر عددن بوسددف بددن ما د عددن حكدديم بددن ح د ام قددال
أتيج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلج طاتيني الرجل طسالني من البيع مدا لديل عنددي أبتداع لده مدن

السوو ام أبياه قال ال ت ع ما ليل عنده قال وفي ال اب عن عبد هللا بن عمر

[  ] 1233حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن أبوب عدن بوسدف بدن ما د عدن حكديم بدن حد ام قدال
نهاني رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو أبيدع مدا لديل عنددي قدال أبدو عيسدى و دذا حددب

حسدن قدال

إسحاو بن منصور قلج حمدد مدا ماندى نهدى عدن سدلف و يدع قدال أو طكدوو طقرضده قرضدا ادم ب اطاده

عليه بياا ب داد عليه و حتمل أو طكوو طسدلف إليده فدي شديء فيقدول إو لدم بتهيدا عندده فهدو بيدع عليد

قال إسحاو طاني بن ار و ده مدا قدال قلدج حمدد وعدن بيدع مدا لدم تضدمن قدال ال طكدوو عنددي إال فدي

الطاددام مددا لددم ت د ا قددال إسددحاو مددا قددال فددي ددل مددا طكددال أو بددوزو قددال أحمددد إذا قددال أبيا د

ددذا

ا لطوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين فدي بيدع ومذا قدال أبياكده وعلدي خياطتده فدال بداح
به أو قال أبياكه وعلي قصارته فال باح به إنما و شرط واحد قال إسحاو ما قال
[  ] 1234حدانا أحمد بن منيع حدانا إسماعيل بن إبراييم حددانا أبدوب حددانا عمدرو بدن شدايب قدال

حددداني أبددي عددن أبيدده حتددى ذ ددر عبددد هللا بددن عمددرو أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال طحددل
سددلف و يددع وال شددرطاو فددي بيددع وال ر ددح مددا لددم طضددمن وال بيددع مددا لدديل عنددده قددال أبددو عيسددى و ددذا
حدب

حسن صحيح قدال أبدو عيسدى حددب

حكديم بدن حد ام حددب

حسدن قدد روي عنده مدن ليدر وجده

روب أبوب السختياني وأبو بشدر عدن بوسدف بدن ما د عدن حكديم بدن حد ام قدال أبدو عيسدى وروب دذا
الحددب

عدوب و شدام بدن حسداو عدن بدن سدير ن عددن حكديم بدن حد ام عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم

و ذا حدب

مرسل إنما رواه بن سير ن عن أبوب السختياني عن بوسف بن ما

عن حكيم بن ح ام

[  ] 1235حدانا الحسن بن علي الخالل وعبدة بن عبدد هللا الخ اعدي ال صدري أبدو سدهل وليدر واحدد
قالوا حدانا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ب د بدن إبدراييم عدن بدن سدير ن عدن أبدوب عدن بوسدف بدن
ما

عن حكيم بن حد ام قدال نهداني رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو أبيدع مدا لديل عنددي قدال أبدو

عيسى وروب و يع ذا الحدب

عن ب د بن إبراييم عن بن سير ن عن أبدوب عدن حكديم بدن حد ام ولدم

بذ ر فيه عدن بوسدف بدن ما د ورواطدة عبدد الصدمد أصدح وقدد روب طحيدى بدن أبدي طيدر دذا الحددب

عددن طالددى بددن حكدديم عددن بوسددف بددن ما د عددن عبددد هللا بددن عصددمة عددن حكدديم بددن ح د ام عددن النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم والامددل علددى ددذا الحدددب

عنددد أكطددر أ ددل الالددم ر دوا أو ببيددع الرجددل مددا لدديل

عنده
باب ما جاء في رايية بيع الوالء و بته
[  ] 1236حددانا محمددد بدن بشددار حدددانا عبدد الددرحمن بدن مهدددي قددال حددانا سدداياو وشدع ة عددن عبددد
هللا بددن دبنددار عددن بددن عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى ع دن بيددع ال دوالء و بتدده قددال أبددو
عيسى ذا حدب
ذا الحدب

حسن صحيح ال نارفه إال من حدب

عبد هللا بن دبندار عدن بدن عمدر والامدل علدى

عند أ ل الالم وقد روب طحيى بن سليم ذا الحدب

عن عبيد هللا بدن عمدر عدن ندافع عدن

بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده نهدى عدن بيدع الدوالء و بتده و دو و دم و دم فيده طحيدى بدن

سليم وروب عن عبد الو اب الطق ي وعبد هللا بن نمير ولير واحدد عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن عبدد هللا
بن دبنار عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم و ذا أصح من حدب

طحيى بن سليم

باب ما جاء في رايية بيع الحيواو بالحيواو نسي ة
[  ] 1237حدانا أبو موسى محمد بن مطندى حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي عدن حمداد بدن سدلمة عدن
قتادة عن الحسن عن سمرة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى عدن بيدع الحيدواو بدالحيواو نسدي ة قدال
وفي ال اب عن بن ع اح وجابر وابن عمر قال أبو عيسى حدب

سدمرة حددب

حسدن صدحيح وسدماع

الحسن من سمرة صحيح كذا قال علي بن المددبني وليدره والامدل علدى دذا عندد أكطدر أ دل الالدم مدن
أصحاب النبي صلى هللا عليده وسدلم وليدر م فدي بيدع الحيدواو بدالحيواو نسدي ة و دو قدول سداياو الطدوري

وأ ددل الكوفددة و دده طقددول أحمددد وقددد رخددص باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

ولير م في بيع الحيواو بالحيواو نسي ة و و قول الشافاي ومسحاو
[  ] 1238حدانا أبو عمدار الحسدين بدن حر د

حددانا عبدد هللا بدن نميدر عدن الحجداق و دو بدن أرطداة

عددن أبددي ال يددر عددن جددابر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الحي دواو ااندداو بواحددد ال طصددلح
نسي ا وال باح به بدا بيدا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في شراء الابد بالابدبن
[  ] 1239حددانا قتي دة أخبرنددا الليد

عددن أبدي ال يدر عددن جدابر قددال جداء عبدد ف دداطع النبدي صددلى هللا

عليدده وسددلم علددى الهج درة وال طشددار النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده عبددد فجدداء سدديده بر ددده فقددال النبددي
صلى هللا عليه وسلم بانيه فاشتراه بابدبن أسودبن ام لم ب اطع أحدا باد حتدى طسداله أعبدد دو قدال وفدي
ال اب عن أنل قال أبو عيسى حدب

جابر حدب

حسن صحيح والامل على دذا عندد أ دل الالدم أنده

ال باح بابد بابدبن بدا بيدا واختل وا فيه إذا او نسي ا
باب ما جاء أو الحنطة بالحنطة مطال بمطل رايية الت اضل فيه

[  ] 1240حدانا سو د بن نصر حدانا عبد هللا بن الم اره أخبرندا سداياو عدن خالدد الحدذاء عدن أبدي
قالبدة عدن أبدي ا شدا

عدن ع دادة بدن الصددامج عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال الدذ ب بالددذ ب

مددطال بمطددل وال ضددة بال ضددة مددطال بمطددل والتمددر بددالتمر مددطال بمطددل والبددر بددالبر مددطال بمطددل والملددح بددالملح
مطال بمطل والشاير بالشاير مطال بمطل فمن زاد أو ازداد فقد أر ى بيادوا الدذ ب بال ضدة يدف شد تم بددا

بيد و ياوا البر بالتمر يف ش تم بدا بيد و ياوا الشاير بالتمر يدف شد تم بددا بيدد قدال وفدي ال داب عدن
أب ددي س ددايد وأب ددي ر ددرة و ددالل وأن ددل ق ددال أب ددو عيس ددى ح دددب
باضهم ذا الحدب
ددذا الحدددب

الحددب

ع ددادة ح دددب

حس ددن ص ددحيح وق ددد روب

عن خالد بهذا اإلسناد وقال بياوا البر بالشاير يدف شد تم بددا بيدد وروب باضدهم

عددن خالددد عددن أبددي قالبددة عددن أبددي ا شددا

عددن ع ددادة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

وزاد فيدده قددال خالددد قددال أبددو قالبددة بيادوا البدر بالشدداير يددف شد تم فددذ ر الحدددب

والامددل علددى

ددذا عنددد أ ددل الالددم ال بددروو أو ب دداع البددر بددالبر إال مددطال بمطددل والشدداير بالشدداير إال مددطال بمطددل ف د ذا

اختل ج ا صناب فال باح أو ب اع مت اضدال إذا داو بددا بيدد و دذا قدول أكطدر أ دل الالدم مدن أصدحاب

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م و ددو قددول سدداياو الطددوري والشددافاي وأحمددد ومسددحاو قددال الشددافاي

والحجة في ذل قول النبي صلى هللا عليه وسلم بياوا الشاير بالبر يف ش تم بدا بيدد قدال أبدو عيسدى
وقد ره قوم من أ ل الالم أو ت اع الحنطة بالشاير مطال و و قول مال بن أنل والقول ا ول أصح
باب ما جاء في الصرب
[  ] 1241حدانا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بدن محمدد أخبرندا شدي او عدن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن
نافع قال انطلقج أنا وابدن عمدر إلدى أبدي سدايد فحددانا أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال سدماته
أذندداي اتدداو طقددول ال تبيا دوا الددذ ب بالددذ ب إال مددطال بمطددل وال ضددة بال ضددة إال مددطال بمطددل ال طشددف
باضه على باا وال تبياوا منه لائ ا بناج قال أبو عيسى وفدي ال داب عدن أبدي بكدر وعمدر وعطمداو
وأبي ر رة و شام بن عامر والبراء وز د بن أرقدم وفضدالة بدن عبيدد وأبدي بكدرة وابدن عمدر وأبدي الددرداء
و دالل قددال وحددب

أبددي سدايد عددن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم فددي الر دا حدددب

حسدن صددحيح والامددل

على ذا عند أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م إال مدا روي عدن بدن ع داح

أنه او ال برب باسا أو ب اع الذ ب بالذ ب مت اضال وال ضة بال ضة مت اضدال إذا داو بددا بيدد وقدال

إنما الر ا في النسي ة و ذل روب عن باا أصحابه شيء من ذا وقد روي عن بدن ع داح أنده رجدع

عددن قولدده حددين حدادده أبددو سددايد الخدددري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والقددول ا ول أصددح والامددل

على ذا عند أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م و و قول سداياو الطدوري وابدن

الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو وروي عن بن الم اره أنه قال ليل في الصرب اختالب

[  ] 1242حددانا الحسدن بددن علدي الخدالل حدددانا ب دد بدن دداروو أخبرندا حمداد بددن سدلمة عدن سددماه

بدن حدرب عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن عمدر قدال ندج أبيدع اإلبدل بدال يع فدابيع بالددنانير فوخدذ مكانهددا

الددورو وأبيددع بددالورو فوخددذ مكانهددا الدددنانير فاتيددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فوجدتدده خارجددا مددن
بيج ح صة فسالته عن ذلد فقدال ال بداح بده بال يمدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

مدن حددب

ال نارفده مرفوعدا إال

سدماه بدن حدرب عدن سدايد جبيدر عددن بدن عمدر وروب داود بدن أبدي ندد دذا الحددب

عددن

سدايد بددن جبيددر عددن بددن عمددر موقوفددا والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم أو ال بدداح أو طقتضددي

الذ ب من الدورو والدورو مدن الدذ ب و دو قدول أحمدد ومسدحاو وقدد دره بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب

النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م ذل
[  ] 1243حدددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن بددن شددهاب عددن مال د بددن أوح بددن الحدددااو أندده قددال أقبل دج

أقول من طصطرب الد ار م فقال طلحة بن عبيد هللا و و عند عمر بدن الخطداب أرندا ذي د ادم ائتندا إذا

جاء خادمنا ناط ورقد فقدال عمدر دال وهللا لتاطينده ورقده أو لتدردو إليده ذي ده فد و رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم قال الورو بالذ ب ر ا إال داء و داء والبدر بدالبر ر دا إال داء و داء والشداير بالشداير ر دا
إال داء و داء والتمددر بدالتمر ر دا إال دداء و داء قددال أبدو عيسدى ددذا حددب
ذا عند أ ل ومانى قوله إال اء و اء طقول بدا بيد

حسدن صددحيح والامدل علددى

باب ما جاء في ابتياع النخل باد التابير والابد وله مال
[  ] 1244حدانا قتي ة حددانا الليد

عد ن بدن شدهاب عدن سدالم عدن أبيده قدال سدماج رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم طقول من ابتاع نخال باد أو تؤ ر فطمرتها للذي باعها إال أو طشدترط المبتداع ومدن ابتداع
عبدددا ولدده مددال فمالدده للددذي باعدده إال أو طشددترط المبتدداع قددال وفددي ال دداب عددن جددابر وحدددب

حددب

بددن عمددر

حسدن صدحيح كدذا روي مدن ليدر وجده عدن ال دري عدن سدالم عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم أندده قددال مددن ابتدداع نخددال باددد أو تددؤ ر فطمرتهددا لل ددائع إال أو طشددترط المبتدداع ومددن بدداع

عبدددا ولدده مددال فمالدده للددذي باعدده إال أو طشددترط المبتدداع وقددد روي عددن نددافع عددن بددن عمددر عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم قدال مدن ابتداع نخدال قدد أبدرت فطمرتهدا لل دائع إال أو طشدترط المبتداع وقدد روي عدن
نافع عن بن عمدر عدن عمدر أنده قدال مدن بداع عبددا ولده مدال فمالده لل دائع إال أو طشدترط المبتداع كدذا

رواه عبيد هللا بن عمر وليره عن نافع الحدبطين وقد روب باضهم ذا الحدب

عدن ندافع عدن بدن عمدر

عن النبي صلى هللا عليه وسلم أطضدا وروب عكرمدة بدن خالدد عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم نحددو حدددب

سددالم والامددل علددى ددذا الحدددب

ومسددحاو قددال محمددد بددن إسددماعيل حدددب

عنددد باددا أ ددل الالددم و ددو قددول الشددافاي وأحمددد

ال ددري عددن سددالم عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

أصح ما جاء في ذا ال اب
باب ما جاء في البياين بالخيار ما لم بت رقا
[  ] 1245حدانا واصدل بدن عبدد ا علدى حددانا فضديل عدن طحيدى بدن سدايد عدن ندافع عدن بدن عمدر
قال سماج رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم طقدول البياداو بالخيدار مدا لدم بت رقدا أو طختدا ار قدال فكداو بدن
عمر إذا ابتاع بياا و و قاعد قا م ليجدب لده البيدع قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن أبدي بدرزة وحكديم بدن
ح ام وعبد هللا بن ع اح وعبد هللا بن عمرو وسمرة وأبي ر رة قال أبو عيسى حددب

بدن عمدر حددب

حسن صحيح والامل على ذا عند باا أ ل الالم من أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م

و ددو قددول الشددافاي وأحمددد ومس د حاو وقددالوا ال رقددة با بددداو ال بددالكالم وقددد قددال باددا أ ددل الالددم مانددى
قول النبي صلى هللا عليه وسلم ما لم بت رقا طاندي ال رقدة بدالكالم والقدول ا ول أصدح و بدن عمدر دو

روب عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو أعلدم بماندى مدا روب وروي عنده أنده داو إذا أراد أو بوجدب

البيع مشى ليجب له و كذا وروي عن أبي برزة

[  ] 1246حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن شدع ة عدن قتدادة عدن صدالح أبدي الخليدل
عن عبد هللا بن الحدارث عدن حكديم بدن حد ام قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم البياداو بالخيدار
مددا لددم بت رقددا ف د و صدددقا و ينددا بددوره لهمددا فددي بياهم دا ومو تمددا و ددذبا محقددج بر ددة بياهمددا ددذا حدددب

صحيح و كذا روي عن أبي برزة ا سدلمي أو رجلدين اختصدما إليده فدي فدرح بادد مدا ت اطادا و دانوا فدي

سد ينة فقددال ال أراكمددا افترقتمددا وقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم البيادداو بالخيددار مددا لددم بت رقددا وقددد

ذ دب بادا أ ددل الالدم مدن أ ددل الكوفدة وليدر م إلددى أو ال رقدة بدالكالم و ددو سداياو الطدوري و كددذا روي

عن مالد بدن أندل وروي عدن الم داره أنده قدال يدف أرد دذا والحددب

فيده عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم صددحيح وقددوب ددذا المددذ ب ومانددى قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إال بيددع الخيددار ماندداه أو

طخير ال ائع المشتري باد إط جداب البيدع فد ذا خيدره فاختدار البيدع فلديل لده خيدار بادد ذلد فدي فسدد البيدع
ومو لددم بت رقددا كددذا فس دره الشددافاي ولي دره وممددا طقددوي قددول مددن طقددول ال رقددة با بددداو ال بددالكالم حدددب
عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1247أخبرنا بذل قتي ة عن سايد حدانا اللي

بن ساد عدن بدن عجدالو عدن عمدرو بدن شدايب

عددن أبيدده عددن جددده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال البيادداو بالخيددار مددا لددم بت رقددا إال أو تكددوو

ص قة خيار وال طحل له أو ط ارو صاح ه خشية أو طسدتقيله قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وماندى

ذا أو ط ارقه باد البيع خشية أو طستقيله ولو انج ال رقة بالكالم ولم طكن له خيدار بادد البيدع لدم طكدن
لهذا الحدب

مانى حي

قال صلى هللا عليه وسلم وال طحل له أو ط ارقه خشية أو طستقيله

باب
[  ] 1248حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا أبددو أحمددد حدددانا طحيددى بددن أبددوب و ددو ال جلددي الكددوفي قددال

سددماج أبددا زرعددة بددن عمددرو بددن جر در طحدددث عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال
بت رقن عن بيع إال عن ت ار

قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 1249حدانا عمرو بن ح ص الشي اني حدانا بن و ب عن بن جر ج عن أبدي ال يدر عدن جدابر
أو النبي صلى هللا عليه وسلم خير أعرابيا باد البيع و ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء فيمن طخدع في البيع
[  ] 1250حدانا بوسف بن حماد ال صري حددانا عبدد ا علدى بدن عبدد ا علدى عدن سدايد عدن قتدادة
عن أنل أو رجال او فدي عقدتده ضداف و داو ب داطع واو أ لده أتدوا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدالوا

طددا رسددول هللا احجددر عليدده فدددعاه نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فنهدداه فقددال طددا رسددول هللا إنددي ال أصددبر
عدن البيدع فقدال إذا باطادج فقدل داء و داء وال خالبدة قددال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن بدن عمدر وحدددب

أنل حدب

حسدن صدحيح لر دب والامدل علدى دذا الحددب

عندد بادا أ دل الالدم وقدالوا الحجدر علدى

الرجددل الحددر فددي البيددع والش دراء إذا دداو ضددعيف الاقددل و ددو قددول أحمددد ومسددحاو ولددم بددر باضددهم أو
طحجر على الحر ال ال
باب ما جاء في المصراة
[  ] 1251حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن حمداد بدن سدلمة عدن محمدد بدن ز داد عدن أبدي ر درة قدال

قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددن اشددترب مص دراة فهددو بالخيددار إذا حلبهددا إو شدداء رد ددا ورد ماهددا
صاعا من تمر قال أبو عيسى وفي ال اب عن أنل ورجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم

[  ] 1252حدانا محمد بن بشار حدانا أبو عامر حدانا قرة بن خالدد عدن محمدد بدن سدير ن عدن أبدي
ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال من اشترب مصرة فهو بالخيار االادة أطدام فد و رد دا رد ماهدا

صداعا مددن طاددام ال سددمراء قددال أبددو عيسددى ددذا حددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا الحدددب

عنددد

أصحابنا منهم الشافاي وأحمد ومسحاو ومانى قوله ال سمراء طاني ال بر
باب ما جاء في اشتراط رهر الدابة عند البيع
[  ] 1253حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا و يددع عدن ز ر ددا عددن الشددابي عددن جددابر بددن عبددد هللا أندده بدداع

من النبي صلى هللا عليه وسلم باي ار واشترط رهره إلى أ لده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح

وقدد روي مدن ليددر وجده عددن جدابر والامددل علدى ددذا عندد باددا أ دل الالددم مدن أصددحاب النبدي صددلى

هللا عليه وسلم ولير م بروو الشرط في البيع جائ ا إذا او شرطا واحدا و و قدول أحمدد ومسدحاو وقدال
باا أ ل الالم ال طجوز الشرط في البيع وال بتم البيع إذا او فيه شرط

باب ما جاء في االنت اع بالر ن
[  ] 1254حدانا أبو ر ب و وسف بن عيسى قاال حدانا و يع عن ز ر ا عن عدامر عدن أبدي ر درة
قددال ق ددال رس ددول هللا صد دلى هللا علي دده وس ددلم ال ه ددر بر ددب إذا دداو مر ون ددا ول ددبن ال دددر طش ددرب إذا دداو

مر ونا وعلى الذي بر ب و شرب ن قته قال أبدو عيسدى دذا حددب

مددن حدددب

حسدن صدحيح ال نارفده مرفوعدا إال

عددامر الشددابي عددن أبددي ر درة وقددد روب ليددر واحددد ددذا الحدددب

صالح عن أبي ر رة موقوفا والامل على ذا الحددب

عددن ا عمددل عددن أبددي

عندد بادا أ دل الالدم و دو قدول أحمدد ومسدحاو

وقال باا أ ل الالم ليل له أو بنت ع من الر ن بشيء
باب ما جاء في شراء القالدة وفيها ذ ب وخرز
[  ] 1255حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن أبددي شددجاع سددايد بددن ب ددد عددن خالددد بددن أبددي عم دراو عددن

حددنل الصددنااني عددن فضددالة بددن عبيددد قددال اشددتر ج بددوم خيبددر قددالدة بددااني عشددر دبنددا ار فيهددا ذ ددب
وخرز ف صلتها فوجدت فيها أكطدر مدن ااندي عشدر دبندا ار فدذ رت ذلد للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال
ال ت داع حتدى ت صدل حددانا قتي دة حددانا بدن الم داره عددن أبدي شدجاع سدايد بدن ب دد بهدذا اإلسدناد نحددوه

قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م لددم بددروا أو ب دداع السدديف محلددى أو منطقددة م ضضددة أو مطددل ددذا بددد ار م
حتدى طميد و صددل و ددو قددول بدن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقدد رخددص باددا أ ددل الالددم فددي
ذل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م
باب ما جاء في اشتراط الوالء وال جر عن ذل
[  ] 1256حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن منصددور ع ددن

إبراييم عن ا سود عن عائشة أنها أرادت أو تشدتري بر درة فاشدترطوا الدوالء فقدال النبدي صدلى هللا عليده

وسلم اشتر ها ف نما الوالء لمن أعطى الطمن أو لمن ولي النامدة قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر قدال أبدو
عيسى حدب

عائشة حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ دل الالدم قدال ومنصدور بدن الماتمدر

طكنى أبا عتاب حدانا أبو بكر الاطار ال صدري عدن بدن المددبني قدال سدماج طحيدى بدن سدايد طقدول إذا

حدداج عدن منصدور فقدد مدألت بددده مدن الخيدر ال تدرد ليدره ادم قددال طحيدى مدا أجدد فدي إبدراييم النخاددي
ومجا د أابج عن منصور قال وأخبرني محمد عدن عبدد هللا بدن أبدي ا سدود قدال قدال عبدد الدرحمن بدن

مهدي منصور أابج أ ل الكوفة

باب
[  ] 1257حدانا أبو ر ب حدانا أبو بكر بن عياح عن أبي حصين عدن حبيدب بدن أبدي اابدج عدن
حكدديم بددن ح د ام أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم با د

حكدديم بددن ح د ام طشددتري لدده أضددحية بدددبنار

فاشترب أضحية فار ح فيها دبنا ار فاشترب أخدرب مكانهدا فجداء با ضدحية والددبنار إلدى رسدول هللا صدلى

هللا عليده وسدلم فقدال ضدح بالشدداة وتصددو بالددبنار قدال أبدو عيسددى حددب

حكديم بدن حد ام ال نارفدده إال

من ذا الوجه وحبيب بن أبي اابج لم طسمع عندي من حكيم بن ح ام
[  ] 1258حدددانا أحمددد بددن سددايد الدددارمي حدددانا حي دداو و ددو بددن ددالل ال صددري أبددو حبيددب ح دددانا

اروو ا عور المقر و و بن موسى القار حدانا ال ير بن الخر ج عن أبدي لبيدد عدن عدروة ال دارقي

قال دفع إلي رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم دبندا ار شدتري لده شداة فاشدتر ج لده شداتين ف ادج إحددا ما

بدبنار وج ج بالشاة والددبنار إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدذ ر لده مدا داو مدن أمدره فقدال لده بداره

هللا لد فددي صد قة طميند فكداو طخددرق بادد ذلد إلدى ناسددة الكوفدة فيددر ح الدر ح الا دديم فكداو مددن أكطددر
أ ل الكوفة ماال حدانا أحمد بن سايد الدارمي حدانا ح او حدانا سايد بن ز د و و أخدو حمداد بدن ز دد
قال حدانا ال ير بدن خر دج فدذ ر نحدوه عدن أبدي لبيدد قدال أبدو عيسدى وقدد ذ دب بادا أ دل الالدم إلدى
ددذا الحدددب

وقددالوا بدده و ددو أحمددد ومسددحاو ولددم طاخ دذ باددا أ ددل الالددم بهددذا الحدددب

مددنهم الشددافاي

وسايد بن ز د أخو حماد بن ز د وأبو لبيد اسمه لمازة بن ز اد
باب ما جاء في المكاتب إذا او عنده ما بؤدب
[  ] 1259حدانا داروو بدن عبدد هللا البد ار حددانا ب دد بدن داروو أخبرندا حمداد بدن سدلمة عدن أبدوب

عددن عكرمددة عددن بددن ع داح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا أصدداب المكاتددب حدددا أو مي اراددا
ورث بحسدداب مددا عتددق مندده وقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بددؤدي المكاتددب بحصددة مددا أدب دطددة حددر
وما بقي دطة عبد قدال وفدي ال داب عدن أم سدلمة قدال أبدو عيسدى حددب

بدن ع داح حددب

حسدن و كدذا

روب طحيددى بددن أبددي طيددر عكرم دة عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وروب خالددد الحددذاء
عن عكرمة عن علي قولده والامدل علدى دذا الحددب

عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى

هللا عليه وسلم ولير م وقال أكطر أ ل الالم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م المكاتدب

عبد ما بقي عليه در م و و قول ساياو الطوري والشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 1260حدانا قتي ة حدانا عبدد الدوارث بدن سدايد عدن طحيدى بدن أبدي أنيسدة عدن عمدرو بدن شدايب
عن أبيه عن جده قال سماج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طخطب طقدول مدن اتدب عبدده علدى مائدة
أونية فادا دا إال عشدرة أواو أو قدال عشدرة د ار دم ادم عجد فهدو رقيدق قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

لر ب والامل عليه عند أكطر أ ل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م أو المكاتدب

عبد ما بقي عليه شيء من تابته وقد روب الحجاق بن أرطاة عن عمرو بن شايب نحوه

[  ] 1261حدانا سايد بن عبد الرحمن قال حدانا ساياو بدن عييندة عدن ال دري عدن نبهداو مدولى أم
سدلمة عددن أم سددلمة قالددج قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا دداو عندد مكاتددب إحددداكن مددا بددؤدي
فلتحتجددب مندده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح ومانددى ددذا الحدددب

وقالوا ال طاتق المكاتب ومو او عنده ما بؤدب حتى بؤدي

عنددد أ ددل الالددم التددورع

باب ما جاء إذا أفلل للرجل لر م فيجد عنده متاعه
[  ] 1262حدانا قتي ة حدانا اللي

عن طحيدى بدن سدايد عدن أبدي بكدر بدن محمدد بدن عمدرو بدن حد م

عددن عمددر بددن عبددد الا د عددن أبددي بكددر بددن عبددد الددرحمن بددن الحددارث بددن شددام عددن أبددي ر درة عددن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال أطما امدر أفلدل ووجدد رجدل سدلاته عندده باينهدا فهدو أولدى بهدا
من ليره قال وفي ال اب عن سمرة وابن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن صدحيح

والامل على دذا عندد بادا أ دل الالدم و دو قدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدال بادا أ دل الالدم دو
أسوة الغرماء و و قول أ ل الكوفة
باب ما جاء في النهي للمسلم أو بدفع إلى الذمي الخمر ببياها له
[  ] 1263حدانا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن بونل عن مجالد عدن أبدي الدوداه عدن أبدي سدايد

قال او عندنا خمر ليتيم فلما ن لج المائدة سالج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم عنده وقلدج إنده ليتديم
فقال أ ر قوه قال وفي ال اب عن أنل بن مال قال أبو عيسى حدب

أبدي سدايد حددب

حسدن صدحيح

وقد روي من ليدر وجده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو دذا وقدال بهدذا بادا أ دل الالدم و ر دوا
أو تتخددذ الخمددر خددال ومنمددا دره مددن ذل د وهللا أعلددم أو طكددوو المسددلم فددي بيتدده خمددر حتددى طصددير خددال

ورخص باضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خال أبو الوداه اسمه جبر بن نوب
باب
[  ] 1264حدانا أبو ر ب حدانا طلق بن لنام عن شر ونديل عدن أبدي حصدين عدن أبدي صدالح
عن أبي ر رة قال قال النبي صدلى هللا عليده وسدلم أد ا ماندة إلدى مدن ائتمند وال تخدن مدن خاند قدال

أبددو عيسددى ددذا حد دب

حسددن لر ددب وقددد ذ ددب باددا أ ددل الالددم إلددى ددذا وقددالوا إذا دداو للرجددل علددى

اخر شيء فذ ب به فوقع له عنده شيء فليل له أو طح ل عنده بقددر مدا ذ دب لده عليده ورخدص فيده

باا أ ل الالم من التاباين و و قول الطوري وقال إو او له عليه د ار دم فوقدع لده عندده دندانير فلديل

لدده أو طح د ل بمك داو د ار مدده إال أو طقددع عنددده لدده د ار ددم فلدده حين ددذ أو طح د ل مددن د ار مدده بقدددر مددا لدده
عليه
باب ما جاء في أو الاار ة مؤداة
[  ] 1265ح دددانا ن دداد وعل ددي ب ددن حج ددر ق دداال ح دددانا إس ددماعيل ب ددن عي دداح ع ددن ش ددرحبيل ب ددن مس ددلم
الخدوالني عددن أبددي أمامددة قددال سددماج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول فددي الخط ددة عددام حجددة الددوداع
الاار ددة مددؤداة وال د عيم لددارم والدددبن مقضددي قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن سددمرة وص د واو بددن أميددة

وأنل قال وحدب

أبي أمامدة حددب

حسدن لر دب وقدد روي عدن أبدي أمامدة عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم أطضا من لير ذا الوجه
[  ] 1266حدانا محمد بن المطندى حددانا بدن أبدي عددي عدن سدايد عدن قتدادة عدن الحسدن عدن سدمرة
عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قددال علدى اليددد مدا أخددذت حتدى تددؤدي قدال قتددادة ادم نسددي الحسدن فقددال
فهددو أمين د الضددماو عليدده طانددي الاار ددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد ذ ددب باددا

أ ل الالم من أصحاب النبي هللا عليده وسدلم وليدر م إلدى دذا وقدالوا طضدمن صداحب الاار دة و دو قدول
الشددافاي وأحمددد وقددال باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م لدديل علددى

صاحب الاار ة ضماو إال أو طخالف و و قول الطوري وأ ل الكوفة و ه طقول إسحاو
باب ما جاء في االحتكار
[  ] 1267حدانا إسحاو بن منصور أخبرنا ب د بن اروو أخبرندا محمدد بدن إسدحاو عدن محمدد بدن

إبراييم عن سايد بن المسيب عن مامدر بدن عبدد هللا بدن فضدلة قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم طقول ال طحتكر إال خاطة فقلج لسدايد طدا أبدا محمدد إند تحتكدر قدال ومامدر قدد داو طحتكدر قدال

أبو عيسى ومنما روي ع ن سايد بن المسيب أنه او طحتكر ال ج والحنطة ونحو دذا قدال أبدو عيسدى
وفدي ال داب عدن عمدر وعلدي وأبدي أمامدة وابدن عمدر وحددب

مامدر حددب

حسدن صدحيح والامدل علددى

ددذا عنددد أ ددل الالددم ر دوا احتكددار الطاددام ورخددص باضددهم فددي االحتكددار فددي ليددر الطاددام وقددال بددن
الم اره ال باح باالحتكار في القطن والسختياو ونحو ذل
باب ما جاء في بيع المح الت
[  ] 1268حددانا ندداد حدددانا أبددو ا حددو

عددن سددماه عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح أو النبددي صددلى

هللا عليده وسددلم قددال ال تسددتقبلوا السددوو وال تح لدوا وال بن ددق باضدكم لد اا قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب
عن بن مسداود وأبدي ر درة وحددب

بدن ع داح حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم

كر وا بيع المح لة و ي المصراة ال طحلبها صاحبها أطاما أو نحو ذل ليجتمع اللدبن فدي ضدرعها فيغتدر

بها المشتري و ذا ضرب من الخدطاة والغرر

باب ما جاء في اليمين ال اجرة طقتطع بها مال المسلم
[  ] 1269حدا نا ناد حدانا أبو مااو ة عدن ا عمدل عدن شدقيق بدن سدلمة عدن عبدد هللا بدن مسداود
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدن حلدف علدى طمدين و دو فيهدا فداجر ليقتطدع بهدا مدال أمدريء
مسلم لقي هللا و دو عليده لضد او فقدال ا شدا

مدن اليهدود أر

بدن نديل فدي وهللا لقدد داو ذلد

داو بيندي و دين رجدل

فجحددني فقدمتده إلددى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقددال لدي رسدول هللا صدلى هللا عليدده

وسددلم ال د بينددة قلددج ال فقددال لليهددودي احلددف فقلددج طددا رسددول هللا إذا طحلددف فيددذ ب بمددالي فددان ل هللا

تادالى ل إو الدذبن طشددتروو باهدد هللا وأطمددانهم امندا قلديال و إلددى اخدر ارطددة قدال أبدو عيسددى وفدي ال دداب
عددن وائددل بددن حجددر وأبددي موسددى وأبددي أمامددة بددن اال ددة ا نصدداري وعم دراو بددن حصددين وحدددب

مساود حدب

بددن

حسن صحيح

باب ما جاء إذا اختلف البيااو
[  ] 1270حدانا قتي ة حدانا ساياو عن بن عجالو عن عدوو بدن عبدد هللا عدن بدن مسداود قدال قدال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اختلدف البياداو فدالقول قدول ال دائع والمبتداع بالخيدار قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

مرسل عوو بن عبد هللا لم بدره بن وقد روي عدن القاسدم بدن عبدد الدرحمن عدن بدن مسداود

عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم دذا الحددب

أطضدا و دو مرسدل أطضدا قدال أبدو عيسدى قدال إسدحاو بدن

منصددور قلددج حمددد إذا ا ختلددف البيادداو ولددم تكددن بينددة قددال القددول مددا قددال رب السددلاة أو بت دراداو قددال
إسددحاو مددا قددال و ددل مددن دداو القددول قولدده فاليدده اليمددين قددال أبددو عيسددى كددذا روي عددن باددا أ ددل
الالم من التاباين منهم شر ح وليره ونحو ذا
باب ما جاء في بيع فضل الماء
[  ] 1271حدددانا قتي ددة حدددانا داود بددن عبددد الددرحمن الاطددار عددن عمددرو بددن دبنددار عددن أبددي المنهددال
عددن إطدداح بددن عبددد الم نددي قددال نهددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عددن بيددع المدداء قددال وفددي ال دداب عددن
جددابر و هيسددة عددن أبيهددا وأبددي ر درة وعائشددة وأنددل وعبددد هللا بددن عمددرو قددال أبددو عيسددى حدددب

حدددب

إطدداح

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل انهددم ر دوا بيددع المدداء و ددو قددول بددن الم دداره

والشافاي وأحمد ومسحاو وقد رخص باا أ ل الالم في بيع الماء منهم الحسن ال صري
[  ] 1272حدددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن أبددي ال ندداد عددن ا عددرق عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم قددال ال طمنددع فضددل المدداء ليمنددع بدده الكددأل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو

المنهددال اسددمه عبددد الددرحمن بددن مطاددم ددوفي و ددو الددذي روب عندده حبيددب بددن أبددي اابددج وأبددو المنهددال

سيار بن سالمة بصري صاحب أبي برزة ا سلمي

باب ما جاء في رايية عسب ال حل
[  ] 1273حدانا أحمد بن منيع وأبو عمار قاال حدانا إسماعيل بن عليدة قدال أخبرندا علدي بدن الحكدم
عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال نهددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عددن عسددب ال حددل قددال وفددي ال دداب عددن
أبدي ر درة وأنددل وأبدي سددايد قددال أبدو عيسددى حدددب

بددن عمدر حدددب

عند باا أ ل الالم وقد رخص باضهم في قبول الكرامة على ذل

حسددن صدحيح والامددل علددى ددذا

[  ] 1274حدددانا عبدددة بددن عب ددد هللا الخ اعددي ال صددري ح دددانا طحيددى بددن ادم ع ددن إب دراييم بددن حمي ددد

الرهاسي عن شام بن عروة عن محمد بن إبراييم التيمي عن أنل بن مال أو رجال من دالب سدال

النبي صلى هللا عليده وسدلم عدن عسدب ال حدل فنهداه فقدال طدا رسدول هللا إندا نطدرو ال حدل فنكدرم فدرخص
له في الكرامة قال أبو عيسى ذا حدب

بن عروة

حسن لر ب ال نارفده إال مدن حددب

إبدراييم بدن حميدد شدام

باب ما جاء في امن الكلب
[  ] 1275حدانا محمد بن رافع حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عن طحيى بدن أبدي طيدر عدن إبدراييم
بن عبد هللا بن قارم عن السائب بن ب دد عدن ارفدع بدن خددطج أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال
ومهددر ال غددي خبي د

كسددب الحجددام خبي د

وامددن الكلددب خبي د

قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وعلددي وابددن

مسدداود وأبددي مسدداود وجددابر وأبددي ر درة وابددن ع دداح وابددن عمددر وعبددد هللا بددن جا ددر قددال أبددو عيسددى
حدددب

ارفددع حدددب

حسددن صددحيح والامدل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم ر دوا امددن الكلددب و ددو قددول

الشافاي وأحمد ومسحاو وقد رخص باا أ ل الالم في امن لب الصيد
[  ] 1276حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

ع ددن بددن شددهاب ي وحدددانا س ددايد بددن عيددد الددرحمن المخ وم ددي

وليدر واحدد قدالوا حددانا سداياو بدن عييندة عدن ال دري عدن أبدي بكدر بدن عبدد الدرحمن عدن أبدي مسدداود

ا نصاري قال نهى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن امدن الكلدب ومهدر ال غدي وحلدواو الكدا ن دذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في سب الحجام
[  ] 1277حدانا قتي ة عن مال بن أنل عن بن شهاب عن بن محيصة أخدي بندي حارادة عدن أبيده
أنه استاذو النبي صلى هللا عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنهدا فلدم بد ل طسداله و سدتاذنه حتدى قدال
اعل ه ناضح وأطامه رنيق قال وفي ال اب عن رافع بن خدطج وأبي جحي ة وجابر والسدائب بدن ب دد
قددال أبددو عيسددى حدددب

محيصددة حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم وقددال

أحمد إو سالني حجام نهيته واخذ بهذا الحدب
باب ما جاء في الرخصة في سب الحجام
[  ] 1278حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا إسددماعيل بددن جا ددر عددن حميددد قددال س د ل أنددل عددن سددب

الحجددام فقددال أنددل احددتجم رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وحجمدده أبددو طي ددة فددامر لدده بصدداعين مددن
طاام و لم أ له فوضا وا عنه من خراجه وقال إو أفضدل مدا تدداو تم بده الحجامدة ومو مدن أمطدل دوائكدم
الحجامدة قدال وفدي ال داب عددن علدي وابدن ع داح وابددن عمدر قدال أبدو عيسددى حددب

أندل حددب

حسددن

صددحيح وقددد رخددص باددا أ ددل الالددم مددن أص ددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م فددي س ددب

الحجام و و قول الشافاي

باب ما جاء في رايية امن الكلب والسنور
[  ] 1279حدانا علي بن حجر وعلي بن خشرم قاال أن اندا عيسدى بدن بدونل عدن ا عمدل عدن أبدي
سداياو عددن جددابر قددال نهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم عددن امددن الكلددب والسددنور قددال أبددو عيسددى
دذا حدددب

فدي إسددناده اضدطراب وال طصددح فدي امددن السدنور وقددد روي دذا الحدددب

باا أصحابه عن جابر واضطر وا على ا عمل في رواطدة دذا الحددب

عدن ا عمددل عددن

وقدد دره قدوم مدن أ دل الالدم

امن الهر ورخص فيه باضهم و و قول أحمدد ومسدحاو وروب بدن فضديل عدن ا عمدل عدن أبدي حدازم
عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم من لير ذا الوجه

[  ] 1280حدانا طحيى بن موسى حدانا عبدد الدرزاو أخبرندا عمدر بدن ز دد الصدنااني عدن أبدي ال يدر

عن جابر قال نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن أكل الهر وامنه قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وعمر بن ز د ال نارب بير أحد روب عنه لير عبد الرزاو

لر دب

باب
[  ] 1281أخبرنددا أبددو ر ددب أخبرنددا و يددع عددن حمدداد بددن سددلمة عددن أبددي المهد م عددن أبددي ر درة قددال
نهى عن امن الكلب إال لدب الصديد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ال طصدح مدن دذا الوجده وأبدو المهد م

اسدمه ب ددد بددن سدداياو وتكلددم فيده شددع ة بددن الحجدداق وضددا ه وقدد روي عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا
عليه وسلم نحو ذا وال طصح إسناده أطضا

باب ما جاء في رايية بيع المغنيات
[  ] 1282حددانا قتي ددة أخبرنددا بكددر بدن مضددر عددن عبيددد هللا بدن زحددر عددن علددي بدن ب ددد عددن القاسددم
عددن أبددي أمامددة عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال تبيا دوا القينددات وال تشددترو ن وال تالمددو ن

والخيددر فددي تجددارة فدديهن وامددنهن ح درام فددي مطددل ددذا أن لددج ددذه ارطددة ل ومددن الندداح مددن طشددتري لهددو
الحدب

ليضل عن سبيل هللا و إلى اخر ارطة قال وفي ال اب عن عمدر بدن الخطداب قدال أبدو عيسدى

حدددب

أبددي أمامددة إنمددا نارفدده مطددل ددذا مددن ددذا الوجدده وقددد تكلددم باددا أ ددل الالددم فددي علددي بددن ب ددد

وضا ه و و شامي
باب ما جاء في رايية ال رو بين ا خو ن أو بين الوالدة وولد ا في البيع
[  ] 1283حدددانا عمددر بددن ح ددص الشددي اني أخبرنددا عبددد هللا بددن و ددب قددال أخبرنددي حيددي بددن عبددد هللا
عددن أبددي عبددد الددرحمن الحبلددي عددن أبددي أبددوب قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن

فرو بين الوالدة وولد ا فرو هللا بينه و ين أحبته بوم ال يامة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 1284حددانا الحسدن بدن ق عددة أخبرندا عبدد الدرحمن بددن مهددي عدن حمداد بددن سدلمة عدن الحجدداق

عن الحكم عن ميموو بن أبي شبيب عن علي قال و دب لدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لالمدين

أخدو ن ف ادج أ حدد ما فقدال لدي رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طدا علدي مدا فادل لالمد فاخبرتده فقددال
رده رده قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب وقد ره باا أ ل الالدم مدن أصدحاب النبدي هللا عليده

وسدلم وليدر م الت ر ددق بدين السدبي فددي البيدع ورخددص بادا أ دل الالددم فدي الت ر دق بددين المولددات الددذبن
ولددوا فدي أر

اإلسدالم والقدول ا ول أصدح وروي عدن إبدراييم النخادي أنده فدرو بدين والددة وولدد ا فددي

البيع فقيل له في ذل فقال إني قد استاذنتها بذل فرضيج
باب ما جاء فيمن طشتري الابد و ستغله ام طجد فيه عي ا
[  ] 1285حدانا محمد بن المطنى حدانا عطماو بن عمدرو أبدو عدامر الاقددي عدن بدن أبدي ذئدب عدن
مخلد بن خ اب عن عروة عن عائشدة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قضدى أو الخدراق بالضدماو
قدال أبدو عيسدى دذا حددب

أ ل الالم

حسددن صدحيح وقدد روي دذا الحددب

مدن ليددر دذا والامدل علدى دذا عنددد

[  ] 1286حدانا أبو سلمة طحيى بدن خلدف أخبرندا عمدر بدن علدي المقددمي عدن شدام بدن عدروة عدن
أبيدده عددن عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قضددى أو الخ دراق بالضددماو قددال ددذا حدددب
لر دب مددن حددب

شددام بدن عددروة قددال أبدو عيسددى وقدد روب مسددلم بددن خالدد ال نجددي دذا الحدددب

شام بن عروة ورواه جر ر عن شام أطضا وحدب

حسددن
عددن

جر در طقدال تددليل دلدل فيده جر در لدم طسدماه مدن

شام بن عروة وت سير الخدراق بالضدماو دو الرجدل طشدتري الابدد فيسدتغله ادم طجدد بده عي دا فيدرده علدى

ال ائع فالغلة للمشتري و الابد لدو لد

لد مدال المشدتري ونحدو دذا مدن المسدائل طكدوو فيده الخدراق

بالضددماو قددال أبددو عيسددى اسددتغرب محمددد بددن إسددماعيل ددذا الحدددب

مددن حدددب

عمددر بددن علددي ت دراه

تدليسا قال ال
باب ما جاء في الرخصة في أكل الطمرة للمار بها
[  ] 1287حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشوارب حدانا طحيى بن سدليم عدن عبيدد هللا بدن عمدر

عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال من دخل حائطدا فلياكدل وال بتخدذ خبندة قدال
وفدي ال داب عدن عبددد هللا بدن عمدرو وع دداد بدن شدرحبيل و ارفدع بددن عمدرو وعميدر مددولى أبدي اللحدم وأبددي

ر رة قال أبو عيسى حدب

بدن عمدر حددب

لر دب ال نارفده مدن دذا الوجده إال مدن حددب

سليم وقد رخص فيه باا أ ل الالم البن السبيل في أكل الطمار و ر ه باضهم إال بالطمن

طحيدى بدن

[  ] 1288حدانا أبو عمار حدانا ال ضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عدن أبيده عدن ارفدع بدن
عمرو قال نج أرمي نخل ا نصار فاخذوني فذ بوا بي إلى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال طدا ارفدع
لددم ترمددي نخلهددم قددال قلددج طددا رسددول هللا الجددوع قددال ال تددرم و ددل مددا وقددع أش د ا هللا وأرواه ددذا حدددب

حسن لر ب
[  ] 1289حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن بددن عجددالو عددن عمددرو بددن شددايب عددن أبيدده عددن جددده أو

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم س د ل عددن الطمددر المالددق فقددال مددن أصدداب مندده مددن ذي حاجددة ليددر متخددذ
خبنة فال شيء عليه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في النهي عن الطنيا
[  ] 1290حدانا ز اد بدن أبدوب ال غددادي أخبرندا ع داد بدن الادوام قدال أخبرندي سداياو بدن حسدين عدن

بونل بدن عبيدد عدن عطداء عدن جدابر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نهدى عدن المحاقلدة والم ابندة
والمخابرة والطنيا إال أو تالم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من دذا الوجده مدن حددب

بونل بن عن عطاء عن جابر
باب ما جاء في رايية بيع الطاام حتى طستوفيه
[  ] 1291حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن عمرو بن دبنار عن طاوح عن بدن ع داح أو النبدي
صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن ابتداع طاامدا فدال ب اده حتدى طسدتوفيه قدال بدن ع داح وأحسدب دل شدديء
مطله قال وفي ال اب عن جدابر وابدن عمدر وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى حددب

بدن ع داح حددب

حسدن

صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم ر دوا بيددع الطاددام حتددى ط ضدده المشددتري وقددد رخددص

باددا أ ددل الالددم فدديمن ابتدداع شددي ا ممددا ال طكددال وال بددوزو ممددا ال بؤ ددل وال طشددرب أو ببيادده قبددل أو
طستوفيه ومنما التشدبد عند أ ل الالم في الطاام و و قول أحمد ومسحاو

باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه
[  ] 1292حددانا قتي دة حدددانا الليد

عددن ندافع عدن بددن عمدر عددن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قددال ال

ببيددع باضددكم علددى بيددع باددا وال طخطددب باضددكم علددى خط ددة باددا قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة

وسمرة قال أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صدحيح وقدد روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

أنه قال ال طسوم الرجل على سوم أخيه وماندى البيدع فدي دذا الحددب

عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

عند باا أ ل الالم و السوم
باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذل
[  ] 1293حدانا حميد بن مسدادة حددانا الماتمدر بدن سدليماو قدال سدماج ليطدا طحددث عدن طحيدى بدن

ع دداد عددن أنددل عددن أبددي طلحددة أندده قددال طددا نبددي هللا إنددي اشددتر ج خم د ار بتددام فددي حجددري قددال ا ددرو

الخمر واكسر الدناو قال وفي ال اب عن جابر وعائشة وأبدي سدايد وابدن مسداود وابدن عمدر وأندل قدال
أبو عيسدى حددب

أبدي طلحدة روب الطدوري دذا الحددب

أبا طلحة او عنده و ذا أصح من حدب

اللي

عدن السددي عدن طحيدى بدن ع داد عدن أندل أو

باب النهي أو بتخذ الخمر خال
[  ] 1294حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا سدداياو عددن السدددي عددن طحيددى بددن
ع اد عن أنل بن مال قال س ل النبي صلى هللا عليه وسلم أبتخذ الخمر خدال قدال ال قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1295حدددانا عبددد هللا بددن منيددر قددال سددماج أبددا عاصددم عددن شددبيب بددن بشددر عددن أنددل بددن مال د
ق ددال لا ددن رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ف ددي الخم ددر عشد درة عاص ددر ا وماتص ددر ا وش ددار ها وحامله ددا
والمحمولددة إليدده وسدداقيها و ائاهددا واكددل امنهددا والمشددتري لهددا والمشددتراة لدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ب من حدب

أنل وقد روي نحو ذا عن بن ع اح وابن مسداود وابدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم
باب ما جاء في احتالب المواشي بغير إذو ا ر اب
[  ] 1296حدانا أبو سلمة طحيى بن خلف حدانا عبد ا على عدن سدايد عدن قتدادة عدن الحسدن عدن

سمرة بن جندب أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال إذا أتى أحد م علدى ماشدية فد و داو فيهدا صداحبها
فليستاذنه ف و أذو له فليحتلب وليشرب ومو لم طكن فيهدا أحدد فليصدوت االادا فد و أجابده أحدد فليسدتاذنه
فد و لددم طج دده أحددد فليحتلددب وليشددرب وال طحمددل قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وأبددي سددايد قددال أبددو عيسددى
حدب

سمرة حدب

حسن لر ب والامل على دذا عندد بادا أ دل الالدم و ده طقدول أحمدد ومسدحاو قدال

أبدو عيسدى وقدال علدي بدن المدددبني سدماع الحسدن مدن سدمرة صدحيح وقددد تكلدم بادا أ دل الحددب

فددي

رواط ة الحسن عن سمرة وقالوا إنما طحدث عن صحي ة سمرة
باب ما جاء في بيع جلود الميتة وا صنام
[  ] 1297حدانا قتي ة حدانا اللي

عدن ب دد بدن أبدي حبيدب عدن عطداء بدن أبدي ر داي عدن جدابر بدن

عبدد هللا أنده سدمع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدام ال دتح و دو بمكدة طقدول إو هللا ورسدوله حدرم بيددع
الخمر والميتة والخن ر وا صنام فقيدل طدا رسدول هللا أ أربدج شدحوم الميتدة ف نده ططلدى بهدا السد ن و دد ن
بهددا الجلددود و ستص د ح بهددا الندداح قددال ال ددو ح درام اددم قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عنددد ذل د

قاتل هللا اليهود إو هللا حرم عليهم الشحوم فاجملوه ام باعوه فاكلوا امنه قال وفي ال اب عدن عمدر وابدن
ع اح قال أبو عيسى حدب

جابر حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم

باب ما جاء في الرجوع في اله ة
[  ] 1298حدانا أحمد بن عبدة الضدبي حددانا عبدد الو داب الطق دي حددانا أبدوب عدن عكرمدة عدن بدن
ع اح رضى هللا تادالى عنهمدا أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال لديل لندا مطدل السدوء الاائدد فدي
بته الكلب طادود فدي قي ده قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال ال

طحل أو طاطي عطية فيرجع فيها إال الوالد فيما طاطي ولده

[  ] 1299حدانا بذل محمد بن بشار حدانا بن أبي عدي عن حسدين المالدم عدن عمدرو بدن شدايب
أنه سمع طاوسا طحدث عن بن عمر وابن ع اح برفااو الحدب

إلى النبي صدلى هللا عليده وسدلم بهدذا

بدن ع داح رضدى هللا تادالى عنهمدا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى

الحدب

قدال أبدو عيسدى حددب

الحدددب

عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م قددالوا مددن و ددب ي ددة

لذي رحم محرم فليل لده أو برجدع فيهدا ومدن و دب ي دة لغيدر ذي رحدم محدرم فلده أو برجدع فيهدا مدا لدم

بطددب منهددا و ددو قددول الطددوري وقددال الشددافاي ال طحددل حددد أو طاطددي عطيددة فيرجددع فيهددا إال الوالددد فيمددا
طاطددي ولددده واحددتج الشددافاي بحدددب

عبددد هللا بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال طحددل

حد أو طاطي عطية فيرجع فيها إال الوالد فيما طاطي ولده

باب ما جاء في الاراطا والرخصة في ذل
[  ] 1300حدانا ناد حدانا عبددة عدن محمدد بدن إسدحاو عدن ندافع عدن بدن عمدر عدن ز دد بدن اابدج
أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن المحاقلددة والم ابنددة إال أندده قددد أذو
بمطدل خرصددها قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وجددابر قددال أبددو عيسددى حدددب
محمد بن إسحاو ذا الحدب

ددل الا ارطددا أو ببياو ددا

ز ددد بددن اابددج كددذا روب

وروب أبوب وعبيد هللا بن عمر ومال بدن أندل عدن ندافع عدن بدن عمدر

أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن المحاقلددة والم ابنددة و هددذا اإلسددناد عددن بددن عمددر عددن ز ددد بددن
اابج عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه رخص في الاراطا و ذا أصح من حدب

محمد بن إسحاو

[  ] 1301حددانا أبدو ر دب حددانا ز دد بدن ح داب عدن مالد بدن أندل عدن داود بدن حصدين عدن أبدي
سداياو مدولى بددن أبدي أحمددد عدن أبددي ر درة أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم رخدص فددي بيدع الا ارطددا

فيمددا دوو خمسددة أوسددق أو ددذا حدددانا قتي ددة عددن مالد عددن داود بددن حصددين نحددوه وروي ددذا الحدددب

عن مال أو النبي صلى هللا عليه وسلم أرخص فدي بيدع الا ارطدا فدي خمسدة أوسدق أو فيمدا دوو خمسدة

أوسق
[  ] 1302حدانا قتي ة حددا نا حمداد بدن ز دد عدن أبدوب عدن ندافع عدن بدن عمدر عدن ز دد بدن اابدج أو
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أرخددص فددي بيددع الا ارطددا بخرصددها قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صددحيح وحدددب

حسددن صددحيح والامددل عليدده عنددد باددا أ ددل الالددم مددنهم الشددافاي

أبددي ر درة حدددب

وأحم ددد ومس ددحاو وق ددالوا أو الا ارط ددا مس ددتطناة م ددن جمل ددة نه ددي النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إذ نه ددى ع ددن
المحاقلة والم ابنة واحتجوا بحدب

ز د بن اابج وحدب

أبدي ر درة وقدالوا لده أو طشدتري مدا دوو خمسدة

أوسددق ومانددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أراد التوسدداة علدديهم فددي ددذا
نهم شكوا إليه وقالوا ال نجدد مدا نشدتري مدن الطمدر إال بدالتمر فدرخص لهدم فيمدا دوو خمسدة أوسدق أو

طشترو ا فياكلو ا رط ا
باب منه

[  ] 1303حدانا الحسن بن علي الحلواني الخالل حدانا أبو أسامة عن الوليدد بدن طيدر حددانا بشدير
بن طسار مولى بني حاراة أو رافع بن خدطج وسهل بن أبدي حطمدة حددااه أو رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم نهى عن بيع الم ابنة الطمر بالتمر إال صحاب الاراطا ف نه قد أذو لهم وعدن بيدع الاندب بال يدب
وعن ل امر بخرصه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في رايية النجل في البيوع
[  ] 1304حدانا قتي ة وأحمد بن منيع قاال حدانا ساياو عن ال ري عن سايد بن المسديب عدن أبدي
ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم وقدال قتي دة ببلد بدده النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قددال ال

تناجشدوا قددال وفددي ال دداب عدن بددن عمددر وأنددل قدال أبددو عيسددى حدددب

أبدي ر درة حدددب

حسددن صددحيح

والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم ر دوا الددنجل قددال أبددو عيسددى والددنجل أو طدداتي الرجددل الددذي ط صددل
السددلاة إلددى صدداحب الس ددلاة فيسددتام بدداكطر مم ددا تسددوب وذل د عندددما طحضد دره المشددتري بر ددد أو طغت ددر

المشددتري بدده ولدديل مددن أرطدده الش دراء إنمددا بر ددد أو طخدددع المشددتري بمددا طسددتام و ددذا ضددرب مددن الخدطاددة
قال الشافاي ومو نجل رجل فالناجل اام فيما طصنع والبيع جائ

و ال ائع لير الناجل

باب ما جاء في الرجحاو في الوزو
[  ] 1305حدددانا ندداد ومحمددود بددن لدديالو قدداال حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن سددماه بددن حددرب عددن

سو د بن نيل قال جلبج انا ومخرمة مخرفدة الابددي بد ا مدن جدر فجاءندا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
فساومنا بسراو ل وعندي وزاو ب و با جر فقال النبي صلى هللا عليه وسلم للدوزاو زو وأرجدح قدال وفدي

ال داب عددن جدابر وأبددي ر درة قدال أبددو عيسددى حددب

الرجحاو في الوزو وروب شع ة ذا الحدب

حسددن صددحيح وأ دل الالددم طسددتحبوو

سددو د حددب

عن سماه فقال عن أبي ص واو وذ ر الحدب

باب ما جاء في ان ار الماسر والرفق به
[  ] 1306حدددانا أبددو ر ددب حدددانا إسددحاو بددن سددليماو الدرازي عددن داود بددن ندديل عددن ز ددد بددن اسددلم

عن أبي صالح عن أبي ر رة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن ان در ماسد ار أو وضدع لده
أرله هللا بوم ال يامة تحج ردل عرشده بدوم ال ردل إال رلده قدال وفدي ال داب عدن أبدي اليسدر وأبدي قتدادة
وحذط ة وابن مساود وع ادة وجابر قدال أبدو عيسدى حددب
ذا الوجه

أبدي ر درة حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن

[  ] 1307حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن شددقيق عددن أبددي مسدداود قددال قددال رسددول
هللا صلى هللا عليه وسلم حوسب رجل ممن او قبلكم فلم بوجدد لده مدن الخيدر شديء إال أنده داو رجدال
موس ار و او طخدالط النداح و داو طدامر للمانده أو بتجداوزوا عدن الماسدر فقدال هللا عد وجدل نحدن أحدق
بذل منه تجاوزوا عنه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو اليسر اب بن عمرو

باب ما جاء في مطل الغني أنه رلم
[  ] 1308حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن أبددي ال ندداد عددن

ا عددرق عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مطددل الغنددي رلددم ومذا أت ددع أحددد م علددى
ملي فليت ع قال وفي ال اب عن بن عمر والشر د بن سو د الطق ي
[  ] 1309حدددانا إبددراييم بددن عبددد هللا الهددروي قددال حدددانا شدديم قددال حدددانا بددونل بددن عبيددد عددن نددافع

عن بن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مطدل الغندي رلدم ومذا أحلدج علدى ملديء فات اده وال
ت ددع بياتددين فددي بياددة قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح وماندداه إذا أحيددل أحددد م

على ملي فليت ع فقال باا أ ل الالدم إذا أحيدل الرجدل علدى ملدي فاحتالده فقدد بدريء المحيدل ولديل لده
أو برجددع علددى المحيددل و ددو قددول الشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال باددا أ ددل الالددم إذا تددوب مددال ددذا
ب فالح المحال عليده فلده أو برجدع علدى ا ول واحتجدوا بقدول عطمداو وليدره حدين قدالوا لديل علدى مدال

مسدلم تدوب قددال إسدحاو ماندى ددذا الحددب

لديل علددى مدال مسدلم تددوب دذا إذا أحيدل الرجددل علدى اخددر

و و برب أنه ملي ف ذا و مادم فليل على مال مسلم توب
باب ما جاء في المالمسة والمنابذة

[  ] 1310حدددانا أبددو ر ددب ومحمددود بددن لدديالو قدداال حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن أبددي ال ندداد عددن
ا عرق عن أبي ر رة قال نهى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن بيدع المنابدذة والمالمسدة قدال وفدي
ال داب عددن أبددي سددايد وابددن عمددر قددال أبددو عيسدى حدددب

الحدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح ومانددى ددذا

أو طقددول إذا نبددذت إلي د الشدديء فقددد وجددب البيددع بينددي و ين د والمالمسددة أو طقددول إذا لمسددج

الشديء فقددد وجددب البيددع ومو دداو ال بددرب مندده شددي ا مطددل مددا طكددوو فددي الجدراب أو ليددر ذلد ومنمددا دداو
ذا من بيوع أ ل الجا لية فنهى عن ذل
باب ما جاء في السلف في الطاام والتمر

[  ] 1311حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا سدداياو عددن بددن أبددي نجدديح عددن عبددد هللا بددن طيددر عددن أبددي

المنهدال عددن بددن ع دداح قددال قددم رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المدبندة و ددم طسددل وو فددي الطمددر فقددال
مددن أسددلف فليسددلف فددي يددل مالددوم ووزو مالددوم إلددى أجددل مالددوم قددال وفددي ال دداب عددن بددن أبددي أوفددى

وعبد الرحمن بدن أبد ب قدال أبدو عيسدى حددب

بدن ع داح حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد

أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أجددازوا السددلف فددي الطاددام والطيدداب وليددر
ذل مما طارب حده وص ته واختل وا في السدلم فدي الحيدواو فدرأب بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي
صدلى هللا عليده وسدلم وليددر م السدلم فدي الحيدواو جددائ ا و دو قدول الشدافاي وأحمددد ومسدحاو و دره باددا
أ دل الالدم مددن أصدحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم وليدر م السددلم فدي الحيدواو و دو قددول سداياو وأ ددل
الكوفة أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مصام

باب ما جاء في أر

المشتره بر د باضهم بيع نصي ه

[  ] 1312حدانا علي بن خشرم حدانا عيسى بدن بدونل عدن سدايد عدن قتدادة عدن سدليماو اليشدكري
عددن جددابر بددن عبددد هللا أو نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن دداو لدده شددر فددي حددائط فددال ببيددع
نصددي ه مددن ذل د حتددى طارضدده علددى شددر كه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

إسددناده لدديل بمتصددل سددماج

محمددا طقدول سدليماو طقدال إنده مددات فدي حيداة جدابر بدن عبدد هللا قددال ولدم طسدمع منده قتدادة وال أبدو بشددر

قال محمد وال نارب حد منهم سماعا من سليماو اليشكري إال أو طكوو عمدرو بدن دبندار فلالده سدمع
منده فدي حيدداة جدابر بدن عبددد هللا قدال ومنمدا طحدددث قتدادة عدن صددحي ة سدليماو اليشدكري و دداو لده تدداب

عدن جددابر بددن عبددد هللا حدددانا أبددو بكدر الاطددار عبددد القدددوح قددال قددال علدي بددن المدددبني قددال طحيددى بددن

سايد قال سليماو التيمي ذ بوا بصحي ة جابر بن عبد هللا إلدى الحسدن ال صدري فاخدذ ا أو قدال فروا دا
وذ بوا بها إلى قتادة فروا ا وأتوني بها فلم أرو ا طقول رددتها
باب ما جاء في المخابرة والمااومة

[  ] 1313حددانا محمددد بددن بشدار حدددانا عبددد الو داب الطق ددي حدددانا أبدوب عددن أبددي ال يدر عددن جددابر

أو النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن المحاقلة والم ابنة والمخدابرة والمااومدة ورخدص فدي الا ارطدا قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في التساير
[  ] 1314حددانا محمددد بددن بشدار حدددانا الحجدداق بددن منهدال حدددانا حمدداد بددن سدلمة عددن قتددادة واابددج

وحميدد عدن أندل قددال لدال السدار علدى عهددد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم فقدالوا طدا رسدول هللا سددار
لنا فقال إو هللا و المسار القابا ال اسط الدرزاو ومندي رجدو أو ألقدى ر دي ولديل أحدد مدنكم ططلبندي
بم لمة في دم وال مال قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في اريية الغل في البيوع

حسن صحيح

[  ] 1315حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا إسددماعيل بددن جا ددر عددن الاددالء بددن عبددد الددرحمن عددن أبيدده

عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددر علددى صددبرة مددن طاددام فادخددل بددده فيهددا فنالددج
أصدداباه بلددال فقددال طددا صدداحب الطاددام مددا ددذا قددال أصددابته السددماء طددا رسددول هللا قددال أفددال جالتدده فددوو

الطادام حتدى بدراه النداح ادم قدال مدن لدل فلديل منددا قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر وأبدي الحمدراء وابددن
ع دداح و ر دددة وأبددي بددردة بددن نيددار وحذط ددة بددن اليمدداو قددال أبددو عيسددى حدددب

صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم ر وا الغل وقالوا الغل حرام
باب ما جاء في استق ار

أبددي ر درة حدددب

حسددن

ال اير أو الشيء من الحيواو أو السن

[  ] 1316حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن علي بن صالح عن سلمة بن هيدل عدن أبدي سدلمة عدن
أبي ر رة قدال اسدتقر

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سدنا فاعطداه سدنا خيد ار مدن سدنه وقدال خيدار م

أحاسنكم قضاء قال وفدي ال داب عدن أبدي ارفدع قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

وقد رواه شع ة وساياو عن سلمة والامل على ذا عند باا أ ل الالم لم بروا باستق ار

حسدن صدحيح
السدن باسدا

من اإلبل و و قول الشافاي وأحمد ومسحاو و ره باضهم ذل
[  ] 1317حدانا محمد بن المطندى حددانا و دب بدن جر در حددانا شدع ة عدن سدلمة بدن هيدل عدن أبدي
سلمة عن أبي ر رة أو رجال تقاضى رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فداللظ لده فهدم بده أصدحابه فقدال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دعددوه ف د و لصدداحب الحددق مقدداال اددم قددال اشددتروا لدده باي د ار فدداعطوه إطدداه

فطلبدوه فلددم طجددوا إال سددنا أفضدل مددن سدنه فقددال اشددتروه فداعطوه إطدداه فد و خيددر م أحسدنكم قضدداء حدددانا
محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن سددلمة بددن هيددل نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 1318حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا روي بددن ع ددادة حدددانا مال د بددن أنددل عددن ز ددد بددن اسددلم عددن
عطاء بن طسار عن أبي رافع مولى رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم قدال استسدلف رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم بك د ار فجاءتدده إبددل مددن الصدددقة قددال أبددو ارفددع فددامرني رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو

أقضي الرجل بكره فقلج ال أجد في اإلبدل اال جمدال خيدا ار ر اعيدا فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
أعطه إطاه ف و خيار الناح أحسنهم قضاء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1319حدددانا أبددو ر ددب حدددانا إسددحاو بددن سددليماو ال درازي عددن مغي درة بددن مسددلم عددن بددونل عددن
الحسددن عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا طحددب سددمح البيددع سددمح الش دراء
سددمح القضدداء قددال وفددي ال دداب عددن جددابر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الحدب

عن بونل عن سايد المقبري عن أبي ر رة

لر ددب وقددد روب باضددهم ددذا

[  ] 1320حدانا ع اح الدوري حدانا عبد الو داب بدن عطداء أخبرندا إسدرائيل عدن ز دد بدن عطداء بدن
السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ل در هللا لرجدل داو

قبلكم او سهال إذا بداع سدهال إذا اشدترب سدهال إذا اقتضدى قدال دذا حددب

صدحيح حسدن لر دب مدن

ذا الوجه
باب النهي عن البيع في المسجد
[  ] 1321حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا عددارم حدددانا عبددد الا د بددن محمددد أخبرنددا ب ددد بددن
خصي ة عن محمد بدن عبدد الدرحمن بدن او داو عدن أبدي ر درة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال
إذا رأبتم من ببيع أو ببتاع في المسجد فقولوا ال أر دح هللا تجارتد ومذا أربدتم مدن بنشدد فيده ضدالة فقولدوا
ال رد هللا علي د قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن لر ددب والامددل علددى ددذا عنددد باددا

الالددم ر دوا البيددع والشدراء فددي المسددجد و ددو قددول أحمددد ومسددحاو وقددد رخددص فيدده باددا أ ددل الالددم فددي
البيع والشراء في المسجد
بسم هللا الرحمن الرحيم
كتاب ا حكام عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في القاضي
[  ] 1322حدانا محمد بن عبد ا على الصنااني حدانا الماتمر بن سليماو قال سدماج عبدد الملد

طحدث عن عبدد هللا بدن مو دب أو عطمداو قدال البدن عمدر اذ دب فداقا بدين النداح قدال أو تادافيني طدا
أمير المؤمنين قال فما تكره من ذل وقد او أبدوه طقضدي قدال إندي سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم طقددول مددن دداو قاضدديا فقضددى بالا دددل ف ددالحري أو بنقلددب من دده افددا فمددا أرج ددو باددد ذل د وف ددي
الحدددب

قددال قصددة وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن عمددر حدددب

لر ددب ولدديل

إسناده عندي بمتصل وعبد المل الذي روب عن الماتمر ذا و عبد المل بن أبي جميلة

[  ] 1322حدانا محمد بن إسما عيل حدداني الحسدين بدن بشدر حددانا شدر عدن ا عمدل عدن سدهل
بن عبيددة عدن بدن بر ددة عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال القضداة االادة قاضدياو فدي الندار

وقا

في الجنة رجل قضى بغير الحق فالم ذاه فذاه في الندار وقدا

فهو في النار وقا

ال طالدم فا لد حقدوو النداح

قضى بالحق فذل في الجنة

[  ] 1323حدانا ناد حدانا و يع عن إسرائيل عن عبد ا علدى عدن بدالل بدن أبدي موسدى عدن أندل
بدن مالد قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مدن سددال القضدداء و ددل إلدى ن سدده ومددن أجبددر عليدده
بن ل هللا عليه ملكا فيسدده
[  ] 1324حددانا عبددد هللا بدن عبددد الددرحمن أخبرندا طحيددى بدن حمدداد عددن أبدي عوانددة عدن عبددد ا علددى

الطالبددي عددن بددالل بددن مددرداح ال د اري عددن خيطمددة و ددو ال صددري عددن أنددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسددلم قددال مددن ابتغددى القضدداء وسددال فيدده ش د ااء و ددل إلددى ن سدده ومددن أك دره عليدده أن د ل هللا عليدده ملكددا
طسدده قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب و و أصح من حدب

إسرائيل عن عبد ا على

[  ] 1325حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي حدددانا ال ضدديل بددن سددليماو عددن عمددرو بددن عمددرو عددن

سايد المقبري عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا مدن ولدي القضداء أو جادل قاضديا بدين النداح فقدد ذبدح
بغيددر سددكين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده وقددد روي أطضددا مددن ليددر ددذا

الوجه عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في القاضي طصيب و خطيء

[  ] 1326حددانا الحسددين بددن مهدددي حددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عدن سدداياو الطددوري عددن طحيددى

بن سايد عن أبي بكر بن عمرو بن ح م عن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله أجدراو ومذا حكدم فاخطدا فلده أجدر واحدد قدال وفدي ال داب
عددن عمددرو بددن الااصددي وع ددة بددن عددامر قددال أبددو عيسددى حدددب
ددذا الوجدده ال نارفدده مددن حدددب

مامر عن ساياو الطوري

أبددي ر درة حدددب

سدداياو الطددوري عددن طحيددى بددن سددايد إال مددن حدددب

حسددن لر ددب مددن
عبددد الددرزاو عددن

باب ما جاء في القاضي يف طقضي
[  ] 1327حدانا ناد حدانا و يع عن شع ة عن أبي عوو الطق ي عن الحدرث بدن عمدرو عدن رجدال
مدن أصدحاب ماداذ أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم باد

ماداذا إلددى الديمن فقدال يدف تقضدي فقددال

أقضي بما في تاب هللا قال ف و لم طكن في تاب هللا قال ف سدنة رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال
ف و لم طكن فدي سدنة رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال أجتهدد أربدي قدال الحمدد هلل الدذي وفدق رسدول
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1328حددانا محمدد بددن بشدار حدددانا محمدد بدن جا ددر وعبدد الددرحمن بدن مهددي قدداال حددانا شددع ة

عدن أبددي عدوو عددن الحدرث بددن عمدرو بددن أخ للمغيدرة بدن شددع ة عدن أندداح مدن أ ددل حمدص عددن مادداذ
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

إسناده عندي بمتصل وأبو عوو الطق ي اسمه محمد بن عبيد هللا

ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده ولدديل

باب ما جاء في اإلمام الاادل
[  ] 1329حدانا علي بدن المندذر الكدوفي حددانا علدي بدن فضديل عدن فضديل بدن مدرزوو عدن عطيدة
عددن أبددي سددايد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو أحددب الندداح إلددى هللا بددوم ال يامددة وأدنددا م
منه مجلسا إمام عادل وأبغا الناح إلى هللا وأباد م منه مجلسا إمدام جدائر قدال وفدي ال داب عدن عبدد
هللا بن أبي أوفى قال أبو عيسى حدب

أبي سايد حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 1330حدددانا عبددد القدددوح بددن محمددد أبددو بكددر الاطددار حدددانا عمددرو بددن عاصددم حدددانا عم دراو

القطاو عن أبي إسحاو الشدي اني عدن عبدد هللا بدن أبدي أوفدى قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
إو هللا مع القاضي ما لم طجر فد ذا جدار تخلدى عنده ول مده الشديطاو قدال أبدو عيسدى دذا حددب
لر ب ال نارفه إال من حدب

حسدن

عمراو القطاو

باب ما جاء في القاضي ال طقضي بين الخصمين حتى طسمع ال ما
[  ] 1331حدانا نا د حدانا حسين الجا ي عن زائدة عن سماه بن حرب عن حدنل عدن علدي قدال

قددال لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا تقاضددى إلي د رجددالو فددال تقددا لددألول حتددى تسددمع ددالم

ارخر فسوب تدري يف تقضي قال علي فما زلج قاضيا باد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في إمام الرعية
[  ] 1332حدددانا أحم ددد ب ددن مني ددع ح دددانا إس ددماعيل ب ددن إبد دراييم ح ددداني عل ددي ب ددن الحك ددم ح ددداني أب ددو
الحسن قال قال عمرو بدن مدرة لمااو دة إندي سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدا مدن إمدام

طغلدق بابده دوو ذوي الحاجدة والخلددة والمسدكنة إال أللدق هللا أبدواب السددماء دوو خلتده وحاجتده ومسددكنته
فجال مااو ة رجال على حوائج الناح قال وفي ال اب عن بن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب
مرة حدب

لر ب وقد روي ذا الحدب

عمدرو بدن

من لير ذا الوجه وعمروا بن مرة الجهني طكنى أبا مر م

[  ] 1333حدانا علي بن حجر حدانا طحيى بن حم ة عن ب د بن أبدي مدر م عدن القاسدم بدن مخيمدرة
عددن أبددي مددر م صدداحب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وس ددلم عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو ددذا

الحدددب

بماندداه و ددد بددن أبددي مددر م شددامي و ر ددد بددن أبددي مددر م ددوفي وأبددو مددر م ددو عمددرو بددن م درة

الجهني
باب ما جاء ال طقضي القاضي و و لض او
[  ] 1334حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن عبد المل بن عمير عن عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدرة قدال

كتددب أبددي إلددى عبيددد هللا بددن أبددي بك درة و ددو قددا

أو ال تحكددم بددين اانددين وأنددج لض د او ف د ني سددماج

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول ال طحكددم الحدداكم بددين اانددين و ددو لض د او قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نايع

باب ما جاء في داطا ا مراء
[  ] 1335حدددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو أسددامة عددن داود بددن ب ددد ا ودي عددن المغي درة بددن شددبيل عددن
نيل بن أبي حازم عن مااذ بن جبل قال باطني رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم إلدى الديمن فلمدا سدرت

أرسل في أادري فدرددت فقدال أتددري لدم باطدج إليد ال تصديبن شدي ا بغيدر إذندي ف نده للدول ل ومدن طغلدل
طددات بمددا لددل بددوم ال يامددة و لهددذا دعوتد فدداما لاملد قددال وفددي ال دداب عددن عدددي بددن عميدرة و ر دددة
والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر قدال أبدو عيسدى حددب
ذا الوجه من حدب

أبي أسامة عن داود ا ودي

ماداذ حددب

لر دب ال نارفده إال مدن

باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم
[  ] 1336حدانا قتي ة حدانا أبو عواندة عدن عمدرو بدن أبدي سدلمة عدن أبيده عدن أبدي ر درة قدال لادن
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال ارشددي والمرتشددي فددي الحكددم قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن عمددرو
وعائشددة وابددن حدبدددة وأم س دلمة قددال أبددو عيسددى حدددب
الحدب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي ددذا

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبدد هللا بدن عمدرو عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وروي

عددن أبددي سددلمة عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وال طصددح قددال وسددماج عبددد هللا بددن عبددد
الدرحمن طقدول حدددب

في ذا ال اب وأصح

أبدي سددلمة عدن عبددد هللا بدن عمدرو عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم أحسدن شدديء

[  ] 1337حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حدانا أبو عامر الاقدي حددانا بدن أبدي ذئدب عدن خالده
الحددارث بددن عبددد الددرحمن عددن أبددي سددلمة عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال لاددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم ال ارشي والمرتشي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في قبول الهدطة ومجابة الدعوة
[  ] 1338حدانا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن ب ع حددانا بشدر بدن الم ضدل حددانا سدايد عدن قتدادة
عن أنل بن مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لدو أ ددي إلدي دراع لقبلدج ولدو دعيدج عليده
جبج قال وفي ال داب عدن علدي وعائشدة والمغيدرة بدن شدع ة وسدلماو ومااو دة بدن حيددة وعبدد الدرحمن

بن علقمة قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في التشدبد على ما طقضي له بشيء ليل له أو طاخذه
[  ] 1339حدانا اروو بن إسحاو الهمدداني حددانا عبددة بدن سدليماو عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده

عن ز ندب بندج أم سدلمة عدن أم سدلمة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم انكدم تختصدموو إلدي

ومنما أنا بشر ولال باضكم أو طكوو ألحن بحجته مدن بادا فد و قضديج حدد مدنكم بشديء مدن حدق
أخيه ف نما اقطع له قطاة من النار فال طاخذ منه شي ا قال وفي ال اب عن أبدي ر درة وعائشدة قدال أبدو
عيسى حدب

أم سلمة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في أو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
[  ] 1340حدانا قتي ة حدانا أبو ا حو

عدن سدماه بدن حدرب عدن علقمدة بدن وائدل بدن حجدر عدن

أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل مدن نددة إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال الحضدرمي طدا
رسدول هللا إو دذا للبنددي علدى أر

لدي فقددال الكنددي ددي أرضدي وفدي بدددي ولديل لده فيهددا حدق فقددال

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم للحضددرمي أل د بينددة قددال ال قددال فل د طميندده قددال طددا رسددول هللا إو الرجددل

فدداجر ال ب ددالي علددى مددا حلددف عليدده ول ديل بتددورع مددن شدديء قددال لدديل ل د مندده إال ذل د قددال فددانطلق
الرجددل ليحلددف لدده فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لمددا أدبددر ل د ن حلددف علددى مال د لياكلدده رلمددا
ليلقدين هللا و دو عنده مادر
نيل قال أبو عيسى حدب

قدال وفددي ال داب عدن عمدر وابدن ع دداح وعبدد هللا بدن عمدرو وا شدا
وائل بن حجر حدب

بددن

حسن صحيح

[  ] 1341حدانا علي بن حجر أن انا علي بدن مسدهر وليدره عدن محمدد بدن عبيدد هللا عدن عمدرو بدن

شايب عن أبيده عدن جدده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال فدي خطبتده البيندة علدى المددعي واليمدين
على المدعى عليه ذا حدب

في إسناده مقال ومحمد بن عبيد هللا الارزمدي طضداف فدي الحددب

مدن

قبل ح ه ضا ه بن الم اره وليره
[  ] 1342حدانا محمدد بدن سدهل بدن عسدكر ال غددادي حددانا محمدد بدن بوسدف حددانا ندافع بدن عمدر

الجمحددي عددن عبددد هللا بددن أبددي مليكددة عددن بددن ع دداح أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قضددى أو
اليمين على المدعى عليده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم

من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م أو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
باب ما جاء في اليمين مع الشا د
[  ] 1343حدانا طاقوب بن إبدراييم الددورقي حددانا عبدد الا د بدن محمدد قدال حدداني ر يادة بدن أبدي
عبد الرحمن عدن سدهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده عدن أبدي ر درة قدال قضدى رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم باليمين مع الشا د الواحد قدال ر يادة وأخبرندي بدن لسداد بدن ع دادة قدال وجددنا فدي تداب سداد أو
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قضددى بدداليمين مددع الشددا د قددال وفددي ال دداب عددن علددي وجددابر وابددن ع دداح

وسددرو قددال أبددو عيسددى حدددب
الواحد حدب

أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قضددى بدداليمين مددع الشددا د

حسن لر ب

[  ] 1344حدددانا محمددد بددن بشددار ومحمددد بددن أبدداو قدداال حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي عددن جا ددر بددن
محمد عن أبيه عن جابر أو النبي صلى هللا عليه وسلم قضى باليمين مع الشا د
[  ] 1345حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا إسددماعيل بددن جا ددر حدددانا جا ددر بددن محمددد عددن أبيدده أو
النبي صلى هللا عليه وسلم قضى باليمين مع الشا د الواحد قال وقضى بها علي فديكم قدال أبدو عيسدى

و ذا أصح و كدذا روب سداياو الطدوري عدن جا در بدن محمدد عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
مرسدال وروب عبددد الا د بددن أبدي سددلمة و حيددى بدن سددليم دذا الحدددب

عددن جا در بددن محمدد عددن أبيدده

عن علي عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أروا أو اليمددين مددع الشددا د الواحددد جددائ فددي الحقددوو وا مددوال و ددو قددول

مال د بددن أنددل والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددالوا ال طقضددى بدداليمين مددع الشددا د الواحددد إال فددي الحقددوو
وا موال ولم بر باا أ ل الالم من أ ل الكوفة ولير م أو طقضى باليمين مع الشا د الواحد

باب ما جاء في الابد طكوو بين الرجلين فياتق أحد ما نصي ه
[  ] 1346حددانا أحمدد بدن منيددع حددانا إسدماعيل بدن إبدراييم عدن أبدوب عدن نددافع عدن بدن عمدر عددن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال من أعتق نصدي ا أو قدال شقصدا أو قدال شدر ا لده فدي عبدد فكداو لده مدن
المال مدا ببلد امنده ب يمدة الاددل فهدو عتيدق ومال فقدد عتدق منده مدا عتدق قدال أبدوب ور مدا قدال ندافع فدي
دذا الحدددب

طاندي فقددد عتددق منده مددا عتدق قددال أبددو عيسدى حدددب

بدن عمددر حدددب

حسدن صددحيح وقددد

رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
[  ] 1347حدددانا بددذل الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن ال ددري عددن
سالم عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال من أعتدق نصدي ا لده فدي عبدد فكداو لده مدن المدال مدا
ببل امنه فهو عتيق من ماله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1348حدانا علدي بدن خشدرم أخبرندا عيسدى بدن بدونل عدن سدايد بدن أبدي عرو دة عدن قتدادة عدن
النضر بن أنل عن بشير بن نهي عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن اعتدق
نصددي ا أو قددال شقصددا مددن مملددوه فخالصدده فددي مالدده إو دداو لدده مددال ف د و لددم طكددن لدده مددال قددوم نيمددة

عدل ام طستساى في نصيب الذي لم طاتق لير مشقوو عليده قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو

حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن سددايد بددن أبددي عرو ددة نحددوه وقددال ش يصددا قددال أبددو
عيسى و ذا حدب

حسن صحيح و كذا روب أباو بن ب د عن قتدادة مطدل رواطدة سدايد بدن أبدي عرو دة

وروب شددع ة ددذا الحدددب

عددن قتددادة ولددم بددذ ر فيدده أمددر السددااطة واختلددف أ ددل الالددم فددي السددااطة ف درأب

باددا أ ددل الالددم السددااطة فددي ددذا و ددو قددول سدداياو الطددوري وأ ددل الكوفددة و دده طقددول إسددحاو وقددد قددال
باددا أ ددل الالددم إذا دداو الابددد بددين الددرجلين فدداعتق أحددد ما نصددي ه ف د و دداو لدده مددال لددرم نصدديب

صدداح ه وعتددق الابددد مددن مالدده واو لددم طكددن مددال عتددق مددن الابددد مددا عتددق وال طستسدداى وقددالوا بمددا روي

عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم و ذا قول أ ل المدبنة و ه طقول مالد بدن أندل والشدافاي

وأحمد

باب ما جاء في الامرب
[  ] 1349حدانا محمد بن المطندى حددانا بدن أبدي عددي عدن سدايد عدن قتدادة عدن الحسدن عدن سدمرة

أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال الامرب جدائ ة

اابج وجابر وأبي ر رة وعائشة وابن ومااو ة

لهدا أو ميدراث

لهدا قدال وفدي ال داب عدن ز دد بدن

[  ] 1350حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د عددن بددن شددهاب عددن أبددي سددلمة عددن جددابر أو

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أطمددا رجددل أعمددر عمددرب لدده ولا دده ف نهددا للددذي طاطا ددا ال ترجددع إلددى
الذي أعطا ا نه أعطى عطاء وقادج فيده الموار د

قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح و كدذا

روب مامر ولير واحد عدن ال دري مطدل رواطدة مالد وروب باضدهم عدن ال دري ولدم بدذ ر فيده ولا ده
وروي ذا الحدب

من لير وجه عن جابر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال الامدرب جدائ ة

وليل فيها لا ه و ذا حددب
ل حيات ولا

لهدا

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم قدالوا إذا قدال دي

ف نها لمدن أعمر دا ال ترجدع إلدى ا ول ومذا لدم طقدل لا د فهدي راجادة إلدى ا ول إذا

مات المامر و دو قدول مالد بدن أندل والشدافاي وروي مدن ليدر وجده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
قال الامرب جائ ة

لها والامل على ذا عند باا أ ل الالدم قدالوا إذا مدات المامدر فهدو لوراتده ومو

لم تجال لا ه و و قول ساياو الطوري وأحمد ومسحاو
باب باب ما جاء في الرقبى

[  ] 1351حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا شدديم عدن داود بددن أبددي ندد عددن أبدي ال يددر عدن جددابر قددال

قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الامددرب جددائ ة
حدب

لهددا والرقبددى جددائ ة

لهددا قددال أبددو عيسددى ددذا

حسن وقد روب باضهم عن أبي ال يدر بهدذا اإلسدناد عدن جدابر موقوفدا ولدم برفاده والامدل علدى

ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م أو الرقبددى جددائ ة مطددل

الامدرب و دو قدول أحمددد ومسدحاو وفدرو باددا أ دل الالدم مددن أ دل الكوفدة وليددر م بدين الامدرب والرقبددى
فاجدازوا الامدرب ولدم طجيد وا الرقبدى قددال أبدو عيسدى وت سدير الرقبدى أو طقددول دذا الشديء لد مدا عشددج
فد و مددج قبلددي فهددي راجاددة إلددي وقددال أحمددد ومسددحاو الرقبددى مطددل الامددرب و ددي لمددن أعطيهددا وال ترجددع

إلى ا ول
باب ما ذ ر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصلح بين الناح
[  ] 1352حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا أبو عامر الاقدي حدانا طير بدن عبدد هللا بدن عمدرو

ب ددن ع ددوب الم ن ددي ع ددن أبي دده ع ددن ج ددده أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال الص ددلح ج ددائ ب ددين

المسددلمين إال صددلحا حددرم حددالال أو أحددل ح ارمددا والمسددلموو علددى شددروطهم إال شددرطا حددرم حددالال أو
أحل حراما قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الرجل طضع على حائط جاره خش ا
[  ] 1353حدانا سايد بن عبد الرحمن المخ ومدي حددانا سداياو بدن عييندة عدن ال دري عدن ا عدرق
عن أبي ر رة قال سماته طقول قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا اسدتاذو أحدد م جداره أو طغدرز
خش ة في جداره فال طمناه فلما حدث أبو ر رة طاطؤا رهوسهم فقال ما لدي أ اركدم عنهدا مارضدين وهللا
رمين بها بين أكتافكم قدال وفدي ال داب عدن بدن ع داح ومجمدع بدن جار دة قدال أبدو عيسدى حددب

ر درة حدددب

أبدي

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم و دده طقددول الشددافاي وروي عددن

باددا أ ددل الالددم مددنهم مالد بددن أنددل قددالوا لدده أو طمنددع جدداره أو طضددع خشد ه فددي جددداره والقددول ا ول
أصح
باب ما جاء أو اليمين على ما طصدقه صاح ه
[  ] 1354حدددانا قتي ددة وأحمددد بددن منيددع المانددى واحددد قدداال حدددانا شدديم عددن عبددد هللا بددن أبددي صددالح
عن أبيه عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اليمدين علدى مدا طصددق بده صداح
وقدال قتي دة علدى مدا صددق عليده صداح

قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صددالح ددو أخددو سددهيل بددن صددالح ال نارفدده إال مددن حدددب

حسدن لر دب وعبدد هللا بدن أبدي

شدديم عددن عبددد هللا بددن أبددي صددالح والامددل

علددى دذا عنددد باددا أ ددل الالددم و دده طقددول أحمددد ومسددحاو وروي عددن إبدراييم النخاددي أندده قددال إذا دداو
المستحلف رالما فالنية نية الحالف ومذا او المستحلف م لوما فالنية نية الذي استحلف

باب ما جاء في الطر ق إذا اختلف فيه م طجال
[  ] 1355حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن المطنى بن سايد الض اي عن قتادة عن بشدير بدن نهيد
عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجالوا الطر ق س اة أذرع
[  ] 1356حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سدايد حددانا المطندى بدن سدايد عدن قتدادة عدن بشدير

بددن اددب الادددوي عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا تشدداجرتم فددي الطر ددق
فداجالوه سد اة أذرع قددال أبدو عيسددى و دذا أصددح مدن حدددب

أبو عيسى حدب

و يدع قددال وفدي ال دداب عدن بددن ع داح قددال

بشير بن اب الادوي عن أبي ر رة حددب

حسدن صدحيح وروب باضدهم دذا عدن

قتادة عن بشير بن نهي عن أبي ر رة و و لير مح وم
باب ما جاء في تخيير الغالم بين أبو ه إذا افترقا
[  ] 1357حدانا نصر بن علدي حددانا سداياو عدن ز داد بدن سداد عدن دالل بدن أبدي ميموندة الطالبدي

عددن أبددي ميمونددة عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم خيددر لالمددا بددين أبيدده وأمدده قددال وفددي
ال دداب عددن عبددد هللا بددن عمددرو وجددد عبددد الحمي دد بددن جا ددر قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح وأبددو ميمونددة اسددمه سددليم والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي

صلى هللا عليه وسلم ولير م قالوا طخير الغالم بين أبو ه إذا وقاج بينهما المنازعة فدي الولدد و دو قدول
أحمد ومسحاو وقاال ما داو الولدد صدغي ار فدا م أحدق فد ذا بلد الغدالم سد ع سدنين خيدر بدين أبو ده دالل

بن أبي ميمونة و الل بن علي بن أسامة و دو مددني وقدد روب عنده طحيدى بدن أبدي طيدر ومالد بدن

أنل وفليح بن سليماو

باب ما جاء أو الوالد طاخذ من مال ولده
[  ] 1358حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا طحيدى بدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة حددانا ا عمدل عدن عمدارة بدن
عمير عن عمته عن عائشة قالج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو أطيدب مدا أكلدتم مدن سد كم

ومو أوالد م من س كم قال وفي ال اب عن جابر وعبد هللا بن عمرو قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن

صحيح وقد روب باضهم ذا عن عمارة بدن عميدر عدن أمده عدن عائشدة وأكطدر م قدالوا عدن عمتده عدن
عائشة والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م قدالوا
إو بد الوالد م سوطة في مال ولده طاخذ ما شاء وقال باضهم ال طاخذ من ماله إال عند الحاجة إليه
باب ما جاء فيمن طكسر له الشيء ما طحكم له من مال الكاسر
[  ] 1359حدانا محمود بن لديالو حددانا أبدو داود الح دري عدن سداياو الطدوري عدن حميدد عدن أندل

قال أ دت باا أزواق النبي صلى هللا عليده وسدلم إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طاامدا فدي قصداة
فضر ج عائشة القصاة بيد ا فالقج ما فيها فقال النبي صدلى هللا عليده وسدلم طادام بطادام وأنداء ب نداء
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1360حدانا علي بن حجر أخبرنا سو د بن عبد الا

عن حميد عدن أندل أو النبدي صدلى هللا

عليه وسدلم اسدتاار قصداة فضداعج فضدمنها لهدم قدال أبدو عيسدى و دذا حددب
عندي سو د الحدب

الذي رواه الطوري وحدب

ليدر مح دوم ومنمدا أراد

الطوري أصح اسم أبي داود عمر بن ساد

باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
[  ] 1361حدددانا محمددد بددن وز ددر الواسددطي حدددانا إسددحاو بددن بوسددف ا زرو عددن سدداياو عددن عبيددد
هللا بن عمر عن نافع عن بن عمدر قدال عرضدج علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي جديل وأندا
بددن أر ددع عش درة فلددم طقبلنددي فارضددج عليدده مددن قابددل فددي جدديل وأنددا بددن خمددل عش درة فقبلنددي قددال نددافع

وحدداج بهدذا الحددب

عمدر بدن عبددد الا د فقدال دذا حدد مدا بددين الصدغير والكبيدر ادم تدب أو ط ددر

لمن ببل الخمل عشدرة حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع
عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا ولم بذ ر فيه أو عمر بدن عبدد الا د

تدب أو

ذا حد ما بين الصدغير والكبيدر وذ در بدن عييندة فدي حدبطده قدال ندافع فحددانا بده عمدر بدن عبدد الا د

فقال ذا حد مدا بدين الذر دة والمقاتلدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد

أ ل الالم و ه طقول ساياو الطوري وابن الم اره والشافاي وأحمدد ومسدحاو بدروو أو الغدالم إذا اسدتكمل

خمل عشرة سنة فحكمه حكم الرجال ومو احتلم قبل خمل عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وقدال أحمدد

ومسددحاو البلددوغ االاددة منددازل بلددوغ خمددل عش درة أو االحددتالم ف د و لددم طاددرب سددنه وال احتالمدده فاإلن ددات
طاني الاانة
باب فيمن ت وق امرأة أبيه
[  ] 1362حدانا أبو سايد ا شج حدانا ح ص بن اياث عن أشا

عن عدي بدن اابدج عدن البدراء

قددال مددر بددي خددالي أبددو بددردة بددن نيددار ومادده لدواء فقلددج أبددن تر ددد قددال باطنددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم إلدى رجدل تد وق امدرأة أبيده أو اتيده ب أرسده قدال وفدي ال داب عدن قدرة الم ندي قدال أبدو عيسدى حددب
البدراء حددب

حسددن لر دب وقددد روب محمدد بددن إسدحاو دذا الحدددب

بن ب د عن البراء وقد روي ذا الحدب
أشا

عن أشا

عدن عدددي بدن اابددج عدن عبددد هللا

عن عدي عن ب د بن البراء عدن أبيده وروي عدن

عن عدي عن ب د بن البراء عن خاله عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في الرجلين طكوو أحد ما أس ل من ارخر في الماء
[  ] 1363حدانا قتي ة حدانا اللي

عدن بدن شدهاب عدن عدروة أنده حداده أو عبدد هللا بدن ال يدر حداده

أو رجال من ا نصار خاصم ال ير عند رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي شدراق الحدرة التدي طسدقوو

بها النخل فقال ا نصداري سدري المداء طمدر فدابى عليده فاختصدموا عندد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لل ير اسق طا ز يدر ادم أرسدل المداء إلدى جداره فغضدب ا نصداري

فقال طا رسول هللا إو او بدن عمتد فتلدوو وجده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ادم قدال طدا ز يدر اسدق
ادم احد ل المداء حتددى برجدع إلددى الجددر فقددال ال يدر وهللا إنددي حسدب ن لددج دذه ارطددة فدي ذلد ل فددال

ور د ال بؤمنددوو حتددى طحكمددوه فيمددا شددجر بيددنهم و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وروب

شايب بن أبي حم ة عن ال ري عن عروة بن ال ير عن ال ير ولم بذ ر فيده عدن عبدد هللا بدن ال يدر
ورواه عبد هللا بن و ب عن اللي

و ونل عن ال دري عدن عدروة عدن عبدد هللا بدن ال يدر نحدو الحددب

ا ول
باب ما جاء فيمن طاتق مماليكه عند موته وليل له مال لير م

[  ] 1364حددانا قتي ددة حدددانا حمداد بددن ز ددد عدن أبددوب عددن أبدي قالبددة عددن أبدي المهلددب عددن عمدراو
بددن حصددين أو رجددال مددن ا نصددار أعتددق سددتة أعبددد لدده عنددد موتدده ولددم طكددن لدده مددال ليددر م فبل د ذل د

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال لدده ق دوال شدددبدا اددم دعددا م فج د أ م اددم اقددرع بيددنهم فدداعتق اانددين وأرو

أر اة وقد روي من ليدر وجده عدن عمدراو بدن حصدين قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة قدال أبدو عيسدى
حدب

عمراو بدن حصدين حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب

النبي صلى هللا عليده وسدلم وليدر م و دو قدول الشدافاي وأحمدد ومسدحاو بدروو اسدتامال القرعدة فدي دذا
وفي ليره وأما باا أ ل الالم من أ ل الكوفة ولير م فلم بروا القرعة وقالوا طاتق مدن دل عبدد الطلد

و ستسدداى فددي الطددي نيمتدده وأبددو المهلددب اسددمه عبددد الددرحمن بددن عمددرو الجرمددي و ددو ليددر أبددي قالبددة

و قال مااو ة بن عمرو وأبو قالبة الجرمي اسمه عبد هللا بن ز د
باب ما جاء فيمن مل ذا رحم محرم
[  ] 1365حدانا عبد هللا بن مااو ة الجمحدي ال صدري حددانا حمداد بدن سدلمة عدن قتدادة عدن الحسدن
عن سمرة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من مل ذا رحم محدرم فهدو حدر قدال أبدو عيسدى دذا

حدددب

ال نارفدده مسددندا إال مددن حدددب

حمدداد بددن سددلمة وقددد روب باضددهم ددذا الحدددب

عددن قتددادة عددن

الحسن عن عمر شي ا من ذا حدانا ع ة بن مكرم الامي ال صري وليدر واحدد قدالوا حددانا محمدد بدن
بكر البرساني عن حماد بدن سدلمة عدن قتدادة وعاصدم ا حدول عدن الحسدن عدن سدمرة عدن النبدي صدلى

هللا عليه وسلم قال من مل ذا رحم محرم فهو حر قال أبو عيسى وال نالم أحدا ذ در فدي دذا الحددب
عاصددما ا حددول عددن حمدداد بددن سددلمة ليددر محمددد بددن بكددر والامددل علددى ددذا الحدددب

عنددد باددا أ ددل

الالددم وقددد روي عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن مل د ذا محددرم فهددو حددر رواه

ضمرة بن ر ياة عن الطوري عن عبدد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ولدم
بتابع ضمرة على ذا الحدب
باب ما جاء فيمن زرع في أر

و و حدب

خطا عند أ ل الحدب

قوم بغير إذنهم

[  ] 1366حدددانا قتي ددة حدددانا شددر بددن عبددد هللا النخاددي عددن أبددي إسددحاو عددن عطدداء عددن ارفددع بددن

خدطج أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال من زرع في أر

وله ن قته قال أبو عيسى ذا حد دب
حدددب

قوم بغير إذنهم فلديل لده مدن الد رع شديء

حسدن لر دب ال نارفده مدن حددب

شددر بددن عبددد هللا والامددل علددى ددذا الحدددب

وسددالج محمدددا بددن إسددماعيل عددن ددذا الحدددب

أبدي إسدحاو إال مدن الوجده مدن

عنددد باددا أ ددل الالددم و ددو قددول أحمددد ومسددحاو

فقددال ددو حدددب

حسددن وقددال ال أعرفدده مددن حدددب

أبددي

إسحاو إال من رواطة شر قال محمد حدانا ماقل بن مال ال صري حدانا ع ة بدن ا صدم عدن ارفدع

بن خدطج عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب ما جاء في النحل والتسو ة بين الولد

[  ] 1367ح دددانا نص ددر ب ددن عل ددي وس ددايد ب ددن عب ددد ال ددرحمن المان ددى الواح ددد ق دداال ح دددانا س دداياو ع ددن

ال ري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بدن النامداو بدن بشدير طحددانا عدن النامداو بدن بشدير أو
أباه نحدل ابندا لده لالمدا فداتى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طشدهده فقدال أكدل ولدده نحلتده مطدل مدا نحلدج
ذا قال ال قال فاردده قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي مدن ليدر وجده عدن النامداو

بن بشير والامل على ذا عند باا أ ل الالدم طسدتحبوو التسدو ة بدين الولدد حتدى قدال باضدهم طسدوي

بين ولدده حتدى فدي القبلدة وقدال باضدهم طسدوي بدين ولدده فدي النحدل والاطيدة طاندي الدذ ر وا نطدى سدواء
و و قول ساياو الطوري وقال باضهم التسو ة بين الولد أو طاطي الدذ ر مطدل حدظ ا نطيدين مطدل قسدمة

الميراث و و قول أحمد ومسحاو
باب ما جاء في الش اة
[  ] 1368حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن علية عن سايد عن قتادة عن الحسن عدن سدمرة

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جدار الددار أحدق بالددار قدال وفدي ال داب عدن الشدر د وأبدي ارفدع
وأنددل قددال أبددو عيسددى حدددب

سددمرة حدددب

حسددن صددحيح وروب عيسدى بددن بددونل عددن سددايد بددن أبددي

عرو ددة عددن قتددادة عددن أنددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مطلدده وروي عددن سددايد عددن قتددادة عددن
الحسن عن سمرة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والصدحيح عندد أ دل الالدم حددب

وال ناددرب حدددب

قتددادة عددن أنددل إال مددن حدددب

عيسددى بددن بددونل وحدددب

الحسدن عدن سدمرة

عبددد هللا ب دن عبددد الددرحمن

الطددائ ي عددن عمددرو بددن الشددر د عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ددذا ال دداب ددو حدددب

حسن وروب إبراييم بن ميسرة عن عمرو بن الشر د عن أبي رافع عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
سماج محمدا طقول ال الحدبطين عندي صحيح

باب ما جاء في الش اة للغائب
[  ] 1369حدانا قتي ة حدانا خالد بن عبد هللا الواسدطي عدن عبدد الملد بدن أبدي سدليماو عدن عطداء
عددن جددابر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الجددار أحددق بشد اته بنت ددر بدده واو دداو لائ ددا إذا
كدداو طر قهمددا واحددد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نالددم أحدددا روب ددذا الحدددب

مددن ليددر عبددد

المل بن أبي سليماو عن عطداء عدن جدابر وقدد تكلدم شدع ة فدي عبدد الملد بدن أبدي سدليماو مدن أجدل
ذا الحدب
ذا الحدب

وعبد المل

و اقة مداموو عندد أ دل الحددب

ال نالدم أحددا تكلدم فيده ليدر شدع ة مدن أجدل

وقد روب و يع عن شع ة عن عبد المل بدن أبدي سدليماو دذا الحددب

وروب بدن الم داره

عن ساياو الطوري قال عبد المل بن أبي سليماو مي او طاني في الالم والامل على دذا الحددب

عندد

أ ل الالم أو الرجل أحق بش اته ومو او لائ ا ف ذا قدم فله الش اة ومو تطاول ذل
باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقاج السهام فال ش اة
[  ] 1370حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاو أخبرندا مامدر عدن ال دري عدن أبدي سدلمة بدن عبدد
الددرحمن عددن جددابر بددن عبددد هللا قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا وقاددج الحدددود وصددرفج

الطددرو فددال ش د اة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد رواه باضددهم مرسددال عددن أبددي سددلمة

عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا
عليده وسددلم مددنهم عمددر بدن الخطدداب وعطمدداو بددن ع داو و دده طقددول باددا فقهداء التدداباين مطددل عمددر بددن

عبد الا

وليره و و قول أ دل المدبندة مدنهم طحيدى بدن سدايد ا نصداري ور يادة بدن أبدي عبدد الدرحمن

ومال بن أنل و ه طقول الشافاي وأحمد ومسحاو ال بروو ش اة إال للخلديط وال بدروو للجدار شد اة إذا
لدم طكدن خليطدا وقدال بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م الشد اة للجدار
واحتجوا بالحدب

المرفوع عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار وقدال الجدار أحدق

بس ه و و قول الطوري وابن الم اره وأ ل الكوفة

باب ما جاء أو الشر

شايع

[  ] 1371حدانا بوسف بن عيسى حدانا ال ضل بن موسى عن أبدي حمد ة السدكري عدن عبدد الا د
بن رفيع عن أبي مليكة عن بن ع اح قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم الشدر شدايع والشد اة
فددي ددل شدديء قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ال نارفدده مطددل ددذا إال مددن حدددب

أبددي حم د ة السددكري روب

ليدر واحدد عدن عبدد الا د بددن رفيدع عدن بدن أبدي مليكدة عددن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال و ددذا

أصددح حدددانا ندداد حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح عددن عبددد الا د بددن رفيددع عددن بددن أبددي مليكددة عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم نحوه بماناه وليل فيه عن بن ع اح و كذا روب ليدر واحدد عدن عبدد الا د بدن
رفيع مطل ذا ليل فيه عن بن ع اح و ذا أصح من حدب
الخطا من لير أبي حم ة حدانا ناد حدانا أبو ا حو
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو حدددب

أبي حم ة وأبدو حمد ة اقدة طمكدن أو طكدوو

عن عبد الا

بن رفيع عدن بدن أبدي مليكدة

أبددي بكددر بددن عيدداح وقددال أكطددر أ ددل الالددم إنمددا تكددوو

الش د اة فددي الدددور وا رضددين ولددم بددروا الش د اة فددي ددل شدديء وقددال باددا أ ددل الالددم الش د اة فددي ددل

شيء وا ول أصح
باب ما جاء في اللقطة وضالة اإلبل والغنم
[  ] 1372حدددانا قتي ددة حدددانا إسددماعيل بددن جا ددر عددن ر ياددة بددن أبددي عبددد الددرحمن عددن ب ددد مددولى
المن ا د

عددن ز ددد بددن خالددد الجهنددي أو رجددال سددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن اللقطددة فقددال

عرفهددا سددنة اددم اعددرب و اء ددا ووعاء ددا وع اصددها اددم اسددتن ق بهددا ف د و جدداء ر دده فاد ددا إليدده فقددال لدده طددا

رسدول هللا فضدالة الغدنم فقدال خدذ ا ف نمدا دي لد أو خيد أو للدذئب فقدال طدا رسدول هللا فضدالة اإلبددل
قددال فغضددب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى احمددرت وجنتدداه أو أحمددر وجهدده فقددال مال د ولهددا ماهددا

حذاه ا وسقاه ا حتى تلقى ر ها حدب
وحدب

ب د المن ا

ز د بن خالد حدب

عن ز د بن خالد حدب

حسن صحيح وقد روي عنده مدن ليدر وجده

حسن صحيح وقد روي عنه من لير وجه

[  ] 1373حدانا محمد بن بشار حدانا أبو بكر الحن ي أخبرنا الضحاه بدن عطمداو حدداني سدالم أبدو

النضددر عددن بسددر بددن سددايد عددن ز ددد بددن خالددد الجهنددي أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم س د ل عددن
اللقطة فقال عرفها سنة ف و اعترفج فاد ا ومال فاعرب وعاء ا وع اصها وو ائها وعددد ا ادم لهدا فد ذا

جدداء صدداحبها فاد ددا قددال وفددي ال دداب عددن أبددي بددن اددب وعبددد هللا بددن عمددرو والجددارود بددن المالددى بددن
حمار وجر ر بن عبد هللا قال أبو عيسدى حددب

أحمددد أصددح شدديء فددي ددذا ال دداب ددذا الحدددب

ز دد بدن خالدد حددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده قدال

وقددد روي عندده مددن ليددر وجدده والامددل علددى ددذا عنددد

باا أ ل الالم من أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م ورخصدوا فدي اللقطدة إذا عرفهدا سدنة
فل ددم طج ددد م ددن طارفه ددا أو بنت ددع به ددا و ددو ق ددول الش ددافاي وأحم ددد ومس ددحاو وق ددال با ددا أ ددل الال ددم م ددن

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسدلم وليدر م طارفهدا سدنة فد و جداء صداحبها ومال تصددو بهدا و دو قدول

ساياو الطوري وعبد هللا بن الم اره و و قول أ ل الكوفة لم بروا لصاحب اللقطدة أو بنت دع بهدا إذا داو

لنيا وقال الشافاي بنت ع بهدا واو داو لنيدا و أبدي بدن ادب أصداب علدى عهدد رسدول هللا صدلى هللا

عليده وسددلم صدرة فيهددا مائدة دبنددار فدامره رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم أو طارفهدا اددم بنت دع بهددا و دداو
أبي طير المال من مياسير أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فدامره النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
أو طارفها فلم طجد من طارفها فامره النبي صلى هللا عليه وسلم أو طاكلها فلدو اندج اللقطدة لدم تحدل إال

لمدن تحددل لده الصدددقة لدم تحددل لالدي بددن أبدي طالددب و علدي بددن أبدي طالددب أصداب دبنددا ار علدى عهددد
النبي صلى هللا عليده وسدلم فارفده فلدم طجدد مدن طارفده فدامره النبدي صدلى هللا عليده وسدلم باكلده و داو ال
طحددل لدده الصدددقة وقددد رخددص باددا أ ددل الالددم إذا انددج اللقطددة طسدديرة أو بنت ددع بهددا وال طارفهددا وقددال

باضهم إذا او دوو دبنار طارفها قدر جماة و و قول إسحاو بن إبراييم

[  ] 1374حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا عبددد هللا بددن نميددر و ددد بددن دداروو عددن سدداياو

الطددوري عددن سددلمة بددن هيددل عددن سددو د بددن ل لددة قددال خرجددج مددع ز ددد بددن صددوحاو وسددلماو بددن ر ياددة
فوجدت سدوطا قدال بدن نميدر فدي حدبطده فالتقطدج سدوطا فاخذتده قداال دعده فقلدج ال أدعده تاكلده السد اع
رخذندده فألسددتمتان بدده فقدددمج علددى أبددي بددن اددب فسددالته عددن ذل د وحداتدده الحدددب

فقددال أحسددنج

وجدت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدرة فيهدا مائدة دبندار قدال فاتيتده بهدا فقدال لدي عرفهدا

حدوال فارفتهددا حدوال فمددا أجددد مددن طارفهدا اددم أتيتدده بهددا فقددال عرفهددا حدوال اخددر فارفتهددا اددم أتيتدده بهددا فقددال
عرفها حوال اخر وقال أحص عدتها ووعائها وو ائها ف و جداء طالبهدا فداخبره باددتها ووعائهدا وو ائهدا
فادفاها إليه ومال فاستمتع بها قال ذا حدب
باب في الوقف

حسن صحيح

[  ] 1375حدانا علي بن حجر أن انا إسماعيل بن إبراييم عن بن عوو عن ندافع عدن بدن عمدر قدال

أصداب عمدر أرضدا بخيبددر فقدال طدا رسددول هللا أصدبج مداال بخيبدر لددم أصدب مداال قددط أن دل عنددي مندده
فما تامرني قال إو ش ج ح سج أصلها وتصدقج بها فتصدو بها عمر أنهدا ال ب داع أصدلها وال بو دب
وال بدورث تصددو بهددا فدي ال قدراء والقر دى والرقدداب وفدي سدبيل هللا وابددن السدبيل والضدديف ال جنداي علددى
مددن وليهددا أو طاكددل منهددا بددالماروب أو ططاددم صدددطقا ليددر متمددول فيدده قددال فذ رتدده لمحمددد بددن سددير ن

فقال لير متاادل مداال قدال بدن عدوو فحدداني بده رجدل اخدر أنده ق أر دا فدي قطادة أدطدم أحمدر ليدر متاادل

ماال قال إسماعيل وأنا قرأت ها عند بن عبيد هللا بن عمر فكاو فيه لير متاال مداال قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح والامل على دذا عندد أ دل الالدم مدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م ال نالدم

بين المتقدمين منهم من ذل اختالفا في إجازة وقف ا رضين ولير ذل

[  ] 1376حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا إسددماعيل بددن جا ددر عددن الاددالء بددن عبددد الددرحمن عددن أبددي
ر رة رضى هللا تاالى عنده أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا مدات اإلنسداو انقطدع عملده إال

من االث صدقة جار ة وعلم بنت ع به وولد صالح بدعو له قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الاجماء جرحها ج ار
[  ] 1377حدانا أحمد بن منيع حدانا ساياو عن ال ري عن سايد بدن المسديب عدن أبدي ر درة قدال
قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الاجمدداء جرحهددا ج ددار والب ددر ج ددار والمادددو ج ددار وفددي الر دداز
الخمل حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن شهاب عن سايد بدن المسديب وأبدي سدلمة عدن أبدي ر درة عدن

الصامج قال أبو عيسى حدب

حسن صحيح حدانا ا نصاري عدن مادن قدال أخبرندا

النبددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم نح ددوه ق ددال وف ددي ال دداب ع ددن ج ددابر وعم ددرو ب ددن ع ددوو الم ن ددي وع ددادة ب ددن
مال بن أنل وت سير حدب

أبي ر رة حدب

النبي صدلى هللا عليده وسدلم الاجمداء جرحهدا ج دار طقدول ددر ال دطدة فيده

قددال أبددو عيسددى ومانددى قولدده الاجمدداء جرحهددا ج ددار فسددر ذل د باددا أ ددل الالددم قددالوا الاجمدداء الدابددة
المن لتدة مدن صدداحبها فمدا أصدابج فددي ان التهدا فدال لددرم علدى صداحبها والمادددو ج دار طقدول إذا احت ددر
الرجل مادنا فوقع فيهدا إنسداو فدال لدرم عليده و دذل الب در إذا احت ر دا الرجدل للسدبيل فوقدع فيهدا إنسداو

فددال لددرم علددى صدداحبها وفددي الر دداز الخمددل والر دداز مددا وجددد فددي دفددن أ ددل الجا ليددة فمددن وجددد ر ددا از

أدب منه الخمل إلى السلطاو وما بقي فهو له

باب ما ذ ر في إحياء أر

الموات

[  ] 1378حددانا محمددد بددن بشددار أخبرنددا عبدد الو دداب الطق ددي أخبرنددا أبددوب عدن شددام بددن عددروة عددن

أبيه عن سايد بن ز د عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال مدن أحيدى أرضدا ميتدة فهدي لده ولديل لادرو

حسن لر ب وقد رواه باضهم عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن

رالم حق قال أبو عيسى ذا حدب

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مرسددال والامددل علددى ددذا الحدددب
ومسحاو قالوا له أو طحيي ا ر

عنددد باددا أ ددل الالددم و ددو قددول أحمددد

المدوات بغيدر أذو السدلطاو وقدد قدال باضدهم لديل لده أو طحييهدا إال

ب ذو السلطاو والقول ا ول أصح قال وفي ال اب عن جابر وعمرو بن عوب الم ندي جدد طيدر وسدمرة
حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى قددال سددالج أبددا الوليددد الطيالسددي عددن قولدده ولدديل لا درو رددالم حددق

فقال الارو ال دالم الغاصدب الدذي طاخدذ مدا لديل لده قلدج دو الرجدل الدذي طغدرح فدي أر
و ذاه

ليدره وقدال

[  ] 1379حدانا محمد بن بشار حدانا عبدد الو داب حددانا أبدوب عدن شدام بدن عدروة عدن و دب بدن
كيساو عن جابر بن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن أحيدى أرضدا ميتدة فهدي لده قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في القطائع
[  ] 1380قال قلج لقتي ة بن سايد حداكم محمد بن طحيى بن نديل المدار ي حدداني أبدي عدن امامدة
بن شراحيل عن سمي بن نيل عن سمير عن أبيا بن حمال أنه وفد إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم فاستطامه الملح فقطدع لده فلمدا أو ولدي قدال رجدل مدن المجلدل أتددري مدا قطادج لده إنمدا قطادج

له الماء الاد قال فانت عه منده قدال وسداله عمدا طحمدي مدن ا راه قدال مدا لدم تنلده خ داب اإلبدل فداقر بده
قتي ددة وقددال ناددم حدددانا بددن أبددي عمددرو حدددانا محمددد بددن طحيددى بددن ندديل المددار ي بهددذا اإلسددناد نحددوه
ا لمارب ناحية من اليمن قال وفي ال اب عن وائل وأسماء بندج أبدي بكدر قدال أبدو عيسدى حددب
حدددب

أبديا

لر ددب والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م فددي

القطائع بروو جائ ا أو طقطع اإلمام لمن رأب ذل

[  ] 1381حدانا محمدود بدن لديالو حددانا أبدو داود أخبرندا شدع ة عدن سدماه قدال سدماج علقمدة بدن
وائددل طحدددث عددن أبيدده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أقطادده أرضددا بحضددرموت قددال محمددود أخبرنددا
النضر عن شع ة وزاد فيه و ا

حسن

له مااو ة ليقطاها إطاه قال أبو عيسى ذا حدب

باب ما جاء في فضل الغرح
[  ] 1382حدانا قتي ة حدانا أبو عواندة عدن قتدادة عدن أندل عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا

من مسلم طغرح لرسا أو ب رع زرعا فياكل منه إنساو أو طير أو بهيمة إال انج له صددقة قدال وفدي
ال اب عن أبي أبوب وجابر وأم م شر وز د بن خالد قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

حسن صحيح

باب ما ذ ر في الم ارعة
[  ] 1383حددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا طحيددى بددن سددايد عددن عبيددد هللا عددن نددافع عددن بددن عمددر
أو النبي صلى هللا عليه وسلم عامل أ ل خيبر بشطر ما طخدرق منهدا مدن امدر أو زرع قدال وفدي ال داب
عن أنل وابن ع اح وز د بن اابج وجابر قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا

عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م لددم بددروا بالم ارعددة باسددا علددى
النصدف والطلد

والر ددع واختدار باضدهم أو طكددوو البدذر مددن رب ا ر

باا أ ل الالم الم ارعة بالطل

والر ع ولم بروا بمساقاة النخيل بالطلد

و دو قدول أحمددد ومسدحاو و دره

والر دع باسدا و دو قدول مالد بدن

أنل والشافاي ولم بر باضهم أو طصح شيء من الم ارعة إال أو طستاجر ا ر

بالذ ب وال ضة

باب من الم ارعة
[  ] 1384حدددانا ندداد حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح عددن أبددي حصددين عددن مجا ددد عددن ارفددع بددن خدددطج
قددال نهانددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن أمددر دداو لنددا نافاددا إذا انددج حدددنا أر
ب اا خراجها أو بد ار م وقال إذا انج حد م أر

فليمنحها أخاه أو لي رعها

أو طاطيهددا

[  ] 1385حدانا محمود بن ليالو أخبرنا ال ضدل بدن موسدى الشدي اني أخبرندا شدر عدن شدع ة عدن

عمرو بن دبنار عن طاوح عن بن ع اح أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم طحدرم الم ارعدة ولكدن
أمددر أو برفددق باضددهم ب د اا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وحدددب

ارفددع فيدده اضددطراب

بروي ذا عن رافع بن خدطج عن عمومته و روي عنه رهير بن رافع و و أحدد عمومتده وقدد روب دذا
الحدب

عنه على رواطات مختل ة وفي ال اب عن ز د بن اابج وجابر رضى هللا تاالى عنهما

الجامع الصحيح سنن الترمذي
الرتمذي
5/4
ال توجد أخطاء
بسم هللا الرحمن الرحيم
كتاب الدطات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في الدطة م ي من اإلبل
[  ] 1386حدانا علي بن سايد الكندي الكوفي أخبرنا بدن أبدي ازئددة عدن الحجداق عدن ز دد بدن جبيدر
عن خشف بن مال قال سماج بن مساود قال قضى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي دطدة الخطدا

عشددر ن بنددج مخددا

وعشددر ن بنددي مخددا

ذ ددو ار وعشددر ن بنددج لبددوو وعشددر ن جذعددة وعشددر ن حقددة

قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن عمددرو أخبرنددا أبددو شددام الرفدداعي أخبرنددا بددن أبددي ازئدددة وأبددو خالددد
ا حمدر عدن الحجدداق بدن أرطداة نحددوه قدال أبددو عيسدى حددب

بددن مسداود ال نارفده مرفوعددا إال مدن ددذا

الوجه وقد روي عن عبد هللا موقوفا وقدد ذ دب بادا أ دل الالدم إلدى دذا و دو قدول أحمدد ومسدحاو وقدد
أجمع أ ل الالم على أو الدطة تؤخذ في ادالث سدنين فدي دل سدنة الد

الدطدة و أروا أو دطدة الخطدا علدى

الااقلة ورأب باضهم أو الااقلة قرابة الرجل من قبدل أبيده و دو قدول مالد والشدافاي وقدال باضدهم إنمدا

الدطة على الرجال دوو النساء والصبياو من الاص ة طحمل ل رجل منهم ر ع دبندار وقدد قدال باضدهم

إلى نصف دبنار ف و تمج الدطة ومال ن ر إلى أقرب ال ائل منهم فال موا ذل
[  ] 1387حددانا أحمددد بدن سددايد الدددارمي أخبرندا ح دداو و دو بددن ددالل حددانا محمددد بدن ارشددد أخبرنددا
سدليماو بددن موسددى عددن عمددرو بددن شددايب عددن أبيدده عددن جددده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال

من قتل مؤمنا متامدا دفع إلى أولياء المقتول ف و شاءوا قتلوا ومو شاءوا أخذوا الدطة و دي االادوو حقدة

واالادوو جذعدة وأر ادوو خل دده ومدا صدالحوا عليدده فهدو لهدم وذلد لتشددبد الاقدل قددال أبدو عيسدى حدددب
عبد هللا بن عمرو حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في الدطة م ي من الد ار م
[  ] 1388حدانا محمد بن بشار حدانا مااذ بن انة حدانا محمد بن مسلم الطائ ي عدن عمدرو بدن

دبنار عن عكرمة عن بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه جال الدطة أانى عشر أل ا

[  ] 1389حدانا سايد بن عبد الرحمن المخ ومي حدانا ساياو بن عيينة عدن عمدرو بدن دبندار عدن
عكرمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه ولم بذ ر فيه عن بدن ع داح وفدي حددب
أكطر من ذا قال أبو عيسى وال نالم أحدا بذ ر في ذا الحدب

والامل على دذا الحددب

بدن عييندة دالم

عن بن ع داح ليدر محمدد بدن مسدلم

عندد بادا أ دل الالدم و دو قدول أحمدد ومسدحاو ورأب بادا أ دل الالدم الدطدة

عش درة االب و ددو قددول سدداياو الطددوري وأ ددل الكوفددة وقددال الشددافاي ال أعددرب الدط دة إال مددن اإلبددل و ددي

مائة من اإلبل أو نيمتها

باب ما جاء في الموضحة
[  ] 1390حدانا حميدد بدن مسدادة أخبرندا ب دد بدن زر دع أخبرندا حسدين المالدم عدن عمدرو بدن شدايب
عن أبيه عن جده أو النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال فدي المواضدح خمدل خمدل قدال أبدو عيسدى دذا
حدددب

حسددن والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الال ددم و ددو قددول الطددوري والشددافاي وأحمددد ومسددحاو أو ف ددي

الموضحة خمسا من اإلبل

باب ما جاء في دطة ا صابع
[  ] 1391حدددانا أبددو عمددار ح دددانا ال ضددل بددن موسددى ع ددن الحسددين بددن واقددد ع ددن ب ددد بددن عم ددرو

النحوي عدن عكرمدة عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي دطدة ا صدابع اليددبن
والدرجلين سدواء عشددر مددن اإلبددل لكدل إصد ع قددال أبددو عيسددى وفددي ال داب عددن أبددي موسددى وعبددد هللا بددن
عمرو قال أبو عيسى حدب

بن ع داح حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده والامدل علدى دذا

عند أ ل الالم و ه طقول ساياو والشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 1392حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد ومحمددد بددن جا ددر قدداال حدددانا شددع ة عددن
قتادة عن عكرمة عدن بدن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال دذه و دذه سدواء طاندي الخنصدر
واإلبهام قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الا و
[  ] 1393حدانا أحمد بن محمد حددانا عبدد هللا بدن الم داره حددانا بدونل بدن أبدي إسدحاو حددانا أبدو

السد ر قددال دو رجددل مددن قددر ل سددن رجددل مددن ا نصددار فاسددتادب عليدده مااو ددة فقددال لمااو ددة طددا أميددر
المؤمنين إو ذا دو سدني قدال مااو دة إندا سنرضدي وألدح ارخدر علدى مااو دة فابرمده فلدم برضده فقدال
له مااو ة شان بصاح

وأبو الدرداء جالل عنده فقال أبو الدرداء سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم قال سماته أذناي ووعاه قلبدي طقدول مدا مدن رجدل طصداب بشديء فدي جسدده فيتصددو بده إال رفاده

هللا به درجة وحط عنه به خطي ة قال ا نصاري أأنج سماته من رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال

سددماته أذندداي ووعدداه قلبددي قددال ف د ني أذر ددا لدده قددال مااو ددة ال جددرم ال أخي د فددامر لدده بمددال قددال أبددو
عيسدى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجده وال أعددرب بددي السد ر سددماعا مددن أبددي الدددرداء

وأبو الس ر اسمه سايد بن أحمد و قال بن محمد الطوري
باب ما جاء فيمن رضد رأسه بصخرة

[  ] 1394حدانا علي بن حجر حددانا ب دد بدن داروو حددانا مدام عدن قتدادة عدن أندل قدال خرجدج

جار ة عليها أوضاي فاخذ ا بهودي فرضد أرسدها بحجدر وأخدذ مدا عليهدا مدن الحلدي قدال فادر دج و هدا

رمق فاتي بها النبي صلى هللا عليه وسلم فقدال مدن قتلد أفدالو قالدج ب أرسدها ال قدال ف دالو حتدى سدمي
اليهددودي فقالددج ب أرسددها أي ناددم قددال فاخددذ فدداعترب فددامر بدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فرضددد
أرسدده بددين حجددر ن قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم

و و قول أحمد ومسحاو وقال باا أ ل الالم ال قود إال بالسيف
باب ما جاء في تشدبد قتل المؤمن
[  ] 1395حدددانا أبددو سددلمة طحيددى بددن خلددف ومحمددد بددن عبددد هللا بددن ب ددع حدددانا بددن أبددي عدددي عددن
شع ة عن طالى بن عطاء عن أبيده عدن عبدد هللا بدن عمدرو أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لد وال

الدددنيا أ ددوو علددى هللا مددن قتددل رجددل مسددلم حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة

ع ن طالى بن عطاء عن أبيده عدن عبدد هللا بدن عمدرو نحدوه ولدم برفاده قدال أبدو عيسدى و دذا أصدح مدن
حددب

بددن أبددي عددي قددال وفددي ال داب عددن سدداد وابدن ع دداح وأبددي سدايد وأبددي ر درة وع دة بددن عددامر

وابن مساود و ر دة قال أبو عيسى حدب

عبد هللا بن عمرو و كذا رواه بدن أبدي عددي عدن شدع ة عدن

طالددى بددن عطدداء عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن عمددرو عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وروب محمددد بددن
جا ر ولير واحد عدن شدع ة عدن طالدى بدن عطداء فلدم برفاده و كدذا روب سداياو الطدوري عدن طالدى بدن
عطاء موقوفا و ذا أصح من الحدب

المرفوع

باب الحكم في الدماء
[  ] 1396حدانا محمود بدن لديال و حددانا و دب بدن جر در حددانا شدع ة عدن ا عمدل عدن أبدي وائدل

عن عبد هللا قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو أول مدا طحكدم بدين الع داد فدي الددماء قدال أبدو
عيسى حدب

عبد هللا حدب

حسن صحيح و كذا روب لير واحد من ا عمل مرفوعدا وروب باضدهم

عن ا عمل ولم برفاوه
[  ] 1397حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن ا عمل عدن أبدي وائدل عدن عبدد هللا قدال قدال رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم إو أول ما طقضى بين الع اد في الدماء

[  ] 1398حدانا الحسين بن حر

حدانا ال ضل بن موسى عن الحسين بن واقد عدن ب دد الرقاشدي

حدانا أبو الحكم ال جلي قال سماج أبا سايد الخدري وأبا ر درة بدذ راو عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم قال لو أو أ دل السدماء وأ دل ا ر
ذا حدب

اشدتر وا فدي دم مدؤمن كدبهم هللا فدي الندار قدال أبدو عيسدى

لر ب وأبو الحكم ال جلي و عبد الرحمن بن أبي الكوفي

باب ما جاء في الرجل طقتل ابنه طقاد منه أم ال
[  ] 1399حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن ع اح حددانا المطندى بدن الصد اي عدن عمدرو بدن
شايب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مال بدن جاشدم قدال حضدرت رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
طقيدد ا ب مددن ابندده وال طقيدد االبددن مددن أبيده قددال أبددو عيسدى ددذا حدددب

ال نارفده مددن حدددب

سدراقة إال

مددن ددذا الوجدده ولدديل إسددناده بصددحيح رواه إسددماعيل بددن ع دداح عددن المطنددى بددن الص د اي والمطنددى بددن

الص د اي طضدداف فددي الحدددب

وقددد روب ددذا الحدددب

أبددو خالددد ا حمددر عددن الحجدداق بددن أرطدداة عددن

عمرو بن شايب عن أبيه عدن جدده عدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقدد روي دذا الحددب

ع ن عمرو بن شايب مرسال و دذا حددب

قتل ابنه ال طقتل به ومذا قذب ابنه ال طحد

فيده اضدطراب والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم أو ا ب إذا

[  ] 1400حدانا أبو سايد ا شدج حددانا ا حمدر عدن الحجداق بدن أرطداة عدن عمدرو بدن شدايب عدن

أبيده عددن جدده عددن عمدر بددن الخطداب قددال سدماج رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طقددول ال طقداد الوالددد
بالولد
[  ] 1401حدانا محمد بن بشار حددانا بدن أبدي عددي عدن إسدماعيل بدن مسدلم عدن عمدرو بدن دبندار
عن طاوح عدن بدن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال تقدام الحددود فدي المسداجد وال طقتدل
الوالددد بالولددد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ال نارفدده بهددذا اإلسددناد مرفوعددا إال مددن حدددب

مسلم ومسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه باا أ ل الالم من قبل ح ه
باب ما جاء ال طحل دم امر مسلم إال ب حدب االث

إسددماعيل بددن

[  ] 1402حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن عبد هللا بن مرة عن مسدروو عدن عبدد هللا
بددن مسدداود قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال طحددل دم امددر مسددلم طشددهد أو ال إلدده إال هللا
وأني رسول هللا إال ب حدب االث الطيب ال اني والن ل بدالن ل والتداره لدبنده الم دارو للجماعدة قدال وفدي
ال اب عن عطماو وعائشة وابن ع اح قال أبو عيسى حدب

بن مساود حدب

حسن صحيح

باب ما جاء فيمن طقتل ن سا ماا دة
[  ] 1403حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا مادددي بددن سددليماو ددو ال صددري عددن بددن عجددالو عددن أبيدده
عن أبي ر رة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أال مدن قتدل ن سدا ماا ددا لده ذمدة هللا وذمدة رسدوله
فقد أخ ر بذمة هللا فال بري رائحة الجنة ومو ر حها ليوجد من مسيرة سد اين خر دا قدال وفدي ال داب عدن

أبددي بك درة قددال أبددو عيسددى حدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن أبددي

ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب
[  ] 1404حدانا أبو ر ب حدانا طحيى بدن ادم عدن أبدي بكدر بدن عيداح عدن أبدي سداد عدن عكرمدة
عددن بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ودب الاددامر ين بدطددة المسددلمين و دداو لهمددا عهددد مددن
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وأبددو

ساد ال قال اسمه سايد بن المرز او
باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصا

والا و

[  ] 1405حدددانا محمددود بددن لدديالو و حيددى بددن موسددى قدداال حدددانا الوليددد بددن مسددلم حدددانا ا و ازعددي
حدداني طحيدى بدن أبدي طيدر حدداني أبدو سدلمة حدداني أبدو ر درة قدال لمدا فدتح هللا علدى رسدوله مكدة قدام
في الناح فحمد هللا وأانى عليه ام قال ومن قتل له قتيل فهو بخير الن ر ن إمدا أو طا دو وممدا أو طقتدل
قال وفي ال اب عن وائل بن حجر وأنل وأبي شر ح خو لد بن عمرو

[  ] 1406حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا بددن أبددي ذئددب حددداني سددايد بددن أبددي

سددايد المقبددري عددن أبددي شددر ح الكابددي أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا حددرم مكددة ولددم
طحرمهددا الندداح مددن دداو بددؤمن بدداهلل واليددوم ارخددر فددال طس د كن فيهددا دمددا وال طاضدددو فيهددا شددج ار ف د و
ترخص مترخص فقال أحلج لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف و هللا أحلهدا لدي ولدم طحلهدا للنداح ومنمدا
أحلددج لددي سدداعة مددن نهددار اددم ددي حدرام إلددى بددوم ال يامددة اددم إنكددم ماشددر خ اعددة قتلددتم ددذا الرجدل مددن
ذبل ومني عاقله فمن قتل له قتيل باد اليوم فا لده بدين خيدرتين إمدا أو طقتلدوا أو طاخدذوا الاقدل قدال أبدو
عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وحدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن صددحيح ورواه شددي او أطضددا عددن

طحيى بن أبي طيدر مطدل دذا وروي عدن أبدي شدر ح الخ اعدي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن
قتددل لدده قتيددل فلدده أو طقتددل أو طا ددو أو طاخددذ الدطددة وذ ددب إلددى ددذا باددا أ ددل الالددم و ددو قددول أحمددد
ومسحاو
[  ] 1407حدانا أبو ر ب حدانا أبو مااو ة عن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قتدل
رجل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فددفع القاتدل إلدى وليده فقدال القاتدل طدا رسدول هللا وهللا مدا
أردت قتله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم أمدا إنده إو داو قولده صدادقا فقتلتده دخلدج الندار فخلدى
عنه الرجل قال و او مكتوفا بنساة قال فخرق طجر نساته قدال فكداو طسدمى ذا النسداة قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح والنساة حبل

باب ما جاء في النهي عن المطلة
[  ] 1408حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن علقمددة بددن مراددد

عددن سددليماو بددن بر دددة عددن أبيدده قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا با د

أمي د ار علددى جدديل

أوصدداه فددي خاصددة ن سدده بتقددوب هللا ومددن مادده مددن المسددلمين خي د ار فقددال ال د وا بس دم هللا وفددي سددبيل هللا
قاتلوا مدن در الد وا وال تغلدوا وال تغددروا وال تمطلدوا وال تقتلدوا وليددا وفدي الحددب

قصدة قدال وفدي ال داب

عن عبد هللا بن مساود وشداد بن أوح وعمراو بن حصين وأنل وسدمرة والمغيدرة و الدى بدن مدرة وأبدي

أبوب قال أبو عيسى حدب

بر دة حدب

حسن صحيح و ره أ ل الالم المطلة

[  ] 1409حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم حدانا خالد عن أبدي قالبدة عدن أبدي ا شدا

الصدنااني

عن شداد بن أوح أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال إو هللا تب اإلحسداو علدى دل شديء فد ذا قتلدتم
فاحسددنوا القتلددة ومذا ذبحددتم فاحسددنوا الذبحددة وليحددد أحددد م ش د رته وليددري ذبيحتدده قددال ددذا حدددب
صحيح أبو ا شا

حسددن

الصنااني اسمه شرحبيل بن أدة

باب ما جاء في دطة الجنين
[  ] 1410حدانا علدي بدن سدايد الكنددي الكدوفي حددانا بدن أبدي ازئددة عدن محمدد بدن عمدرو عدن أبدي

سددلمة عددن أبددي ر درة قددال قضددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي الجنددين بغ درة عبددد أو امددة فقددال
الذي قضي عليه أطاطى من ال شرب وال أكل وال صاي فاستهل فمطدل ذلد بطدل فقدال النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم إو ددذا ليقددول بقددول شدداعر بددل فيدده ل درة عبددد أو امددة وفددي ال دداب عددن حمددل بددن مال د بددن

النابغة والمغيرة بن شع ة قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح والامدل علدى دذا عندد

أ ل الالم وقال باضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة در م وقال باضهم أو فرح أو بغل
[  ] 1411حدددانا الحسددن ب ددن علددي الخ ددالل حدددانا و ددب بددن جر ددر ح دددانا شددع ة ع ددن منصددور ع ددن

إبدراييم عددن عبيددد بددن نضدديلة عددن المغي درة بددن شددع ة أو ام درأتين انتددا ضدرتين فرمددج إحدددا ما ا خددرب

بحجر أو عمود فسطاط فالقج جنينها فقضى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي الجندين لدرة عبدد أو
امة وجاله على عص ة المرأة قال الحسن وأخبرنا ز د بن ح اب عن ساياو عن منصدور بهدذا الحددب

نحوه وقال ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ال طقتل مسلم بكافر
[  ] 1412حددانا أحمدد بدن منيدع حدددانا شديم أن اندا مطدرب عدن الشددابي حددانا أبدو جحي دة قدال قلددج
لالي طا أمير المؤمنين ل عند م سوداء فدي بيضداء لديل فدي تداب هللا قدال ال والدذي فلدق الح دة و د أر
النسددمة مددا علمتدده إال فهمددا طاطيدده هللا رجددال فددي الق دراو ومددا فددي الصددحي ة قلددج ومددا فددي الصددحي ة قددال

الاقل وفكاه ا سير وأو ال طقتل مؤمن بكافر قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو قدال أبدو عيسدى

حدددب

علددي حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم و ددو قددول سدداياو الطددوري

ومال بن أنل والشافاي وأحمد ومسحاو قالوا ال طقتل مؤمن بكافر وقال باا أ دل الالدم طقتدل المسدلم

بالماا د والقول ا ول أصح
باب ما جاء في دطة الك ار

[  ] 1413حدانا عيسى بن أحمد حدانا بن و ب عن أسامة بن ز د عدن عمدرو بدن شدايب عدن أبيده
عدن جدده أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال طقتدل مسدلم بكدافر و هدذا اإلسدناد عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم قال دطة عقل الكافر نصف دطة عقل المؤمن قدال أبدو عيسدى حددب
في ذا ال اب حدب

عبدد هللا بدن عمدرو

حسن واختلف أ ل الالم في دطة اليهودي والنصراني فذ ب بادا أ دل الالدم فدي

دطدة اليهدودي والنصدراني إلدى مدا روي عددن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقددال عمدر بدن عبدد الا د دطددة

اليهددودي والنصدراني نصددف دطددة المسددلم و هددذا طقددول أحمددد بددن حنبددل وروي عددن عمددر بددن الخطدداب اندده

قددال دطددة اليهددودي والنص دراني أر اددة االب در ددم ودطددة المجوسددي امانمائددة در ددم و هددذا طقددول مال د بددن

أنددل والشددافاي ومسددحاو وقددال باددا أ ددل الالددم دطددة اليهددودي والنص دراني مطددل دطددة المسددلم و ددو قددول

ساياو الطوري وأ ل الكوفة

باب ما جاء في الرجل طقتل عبده
[  ] 1414حددانا قتي ددة حددانا أبددو عواندة عددن قتدادة عددن الحسدن عددن سدمرة قددال قدال رسددول هللا صددلى

هللا عليه وسلم مدن قتدل عبدده قتلنداه ومدن جددع عبدده جددعناه قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب

وقددد ذ ددب باددا أ ددل الالددم مددن التدداباين مددنهم إب دراييم النخاددي إلددى ددذا وقددال باددا أ ددل الالددم مددنهم

الحسدن ال صدري وعطداء بددن أبدي ر داي لديل بددين الحدر والابدد قصدا

فددي الدن ل وال فيمدا دوو الددن ل

و دو قددول أحمدد ومسددحاو وقددال باضدهم إذا قتددل عبددده ال طقتدل بدده ومذا قتددل عبدد ليدره قتددل بده و ددو قددول

ساياو الطوري وأ ل الكوفة

باب ما جاء في المرأة ل ترث من دطة زوجها
[  ] 1415حدددانا قتي ددة وأحمددد بددن منيددع وأبددو عمددار وليددر واحددد قددالوا حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن

ال ددري عددن سددايد بددن المسدديب أو عمددر دداو طقددول الدطددة علددى الااقلددة وال تددرث الم درأة مددن دطددة زوجهددا
شددي ا حتددى أخب دره الضددحاه بددن سدداياو الكالبددي أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تددب إليدده أو ورث
امدرأة أشدديم الضد ابي مددن دطدة زوجهددا قددال أبدو عيسددى دذا حدددب

حسددن صدحيح والامددل علدى ددذا عنددد

أ ل الالم
باب ما جاء في القصا
[  ] 1416حدانا علدي بدن خشدرم أن اندا عيسدى بدن بدونل عدن شدع ة عدن قتدادة قدال سدماج ز اررة بدن

أوفددى طحدددث عددن عم دراو بددن حصددين أو رجددال عددا بددد رجددل فن د ع بددده فوقاددج انيتدداه فاختصددموا إلددى
النبي صلى هللا عليه وسلم فقدال طادا أحدد م أخداه مدا طادا ال حدل ال دطدة لد فدان ل هللا ل والجدروي
قصددا

و قددال وفددي ال دداب عددن طالددى بددن أميددة وسددلمة بددن أميددة و مددا أخ دواو قددال أبددو عيسددى حدددب

عمراو بن حصين حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الح ل في التهمة
[  ] 1417حددانا علددي بدن سددايد الكنددي حدددانا بدن الم دداره عددن مامدر عددن بهد بددن حكديم عددن أبيدده
عن جده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حد ل رجدال فدي تهمدة ادم خلدى عنده قدال وفدي ال داب عدن أبدي
ر رة قال أبدو عيسدى حددب

به بن حكيم ذا الحدب

بهد عدن أبيده عدن جدده حددب

أتم من ذا وأطول

حسدن وقدد روب إسدماعيل بدن إبدراييم عدن

باب ما جاء فيمن قتل دوو ماله فهو شهيد
[  ] 1418حددانا سددلمة بددن شدبيب وحدداتم بددن سدياه المددروزي وليددر واحدد قددالوا حدددانا عبدد الددرزاو عددن

مامر عن ال ري عدن طلحدة بدن عبدد هللا بدن عدوب عدن عبدد الدرحمن بدن عمدرو بدن سدهل عدن سدايد
بددن ز ددد بددن عمددرو بددن ن يددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن قتددل دوو مالدده فهددو شددهيد ومددن

س ددرو م ددن ا ر
الحدب

ش ددب ار طوق دده ب ددوم ال يام ددة م ددن سد د ع أرض ددين وزاد ح دداتم ب ددن س ددياه الم ددروزي ف ددي ددذا

قال مامر بلغني عن ال ري ولم أسمع منه زاد في ذا الحدب

مدن قتدل دوو مالده فهدو شدهيد

و كذا روب شايب بن أبي حم ة ذا الحدب

عن ال ري عن طلحة بدن عبدد هللا عدن عبدد الدرحمن بدن

عمرو بن سهل عن سايد بن ز د عن النبي صلى هللا عليه وسدلم وروب سداياو بدن عييندة عدن ال دري
عدن طلحددة بدن عبددد هللا عددن سدايد بددن ز دد عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم ولددم بددذ ر فيده سدداياو عددن
عبد الرحمن بن عمرو بن سهل و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1419حددانا محمددد بددن بشدار حدددانا أبددو عددامر الاقددي حدددانا عبددد الا د بدن المطلددب عددن عبددد
هللا بن الحسن عن إبراييم بن محمد بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

قال من قتل دوو ماله فهو شهيد قال وفي ال اب عن علي وسايد بدن ز دد وأبدي ر درة وابدن عمدر وابدن

ع اح وجابر قال أبو عيسى حدب

عبد هللا بن عمرو حدب

حسدن وقدد روي عنده مدن ليدر وجده وقدد

رخص باا أ ل الالم للرجل أو طقاتل عن ن سه وماله وقال بن الم اره طقاتل عن ماله ولو در مين
[  ] 1420حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني قددال حدددانا محمددد بددن عبددد الو دداب الكددوفي شدديد اقددة

عددن سدداياو الطددوري عددن عبددد هللا بددن الحسددن عددن علددي بددن أبددي طالددب حددداني إب دراييم بددن محمددد بددن
طلحة قال ساياو وأانى عليه خي ار قال سدماج عبدد هللا بدن عمدرو طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم مدن أر دد مالده بغيدر حدق فقاتدل فقتدل فهدو شدهيد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح حددانا

محمدد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن عبددد هللا بددن الحسددن عددن إبدراييم بددن

محمد بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
[  ] 1421حدانا عبد بن حميد قال أخبرني طاقوب بن إبراييم بن ساد حددانا أبدي عدن أبيده عدن أبدي
عبيدة بن محمد بدن عمدار بدن طاسدر عدن طلحدة بدن عبدد هللا بدن عدوب عدن سدايد بدن ز دد قدال سدماج

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقول من قتل دوو ماله فهو شهيد ومن قتدل دوو دبنده فهدو شدهيد ومدن
قتل دوو دمه فهو شهيد ومن قتل دوو أ له فهو شهيد قال ذا حدب

حسن صدحيح و كدذا روب ليدر

واحدد عدن إبدراييم بددن سداد نحدو دذا و اقددوب دو بدن إبدراييم بددن سداد بدن إبدراييم بددن عبدد الدرحمن بددن

عوب ال ري

باب ما جاء في القسامة

[  ] 1422حدانا قتي ة حدانا اللي

بن سداد عدن طحيدى بدن سدايد عدن بشدير بدن طسدار عدن سدهل بدن

أبي حطمة قال طحيى وحسبج عن ارفدع بدن خددطج أنهمدا قداال خدرق عبدد هللا بدن سدهل بدن ز دد ومحيصدة
بن مساود بن ز د حتى إذا انا بخيبر ت رقا في باا ما ناه ام إو محيصة وجدد عبدد هللا بدن سدهل
قتيال قد قتل فدفنه ام أقبل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دو وحو صدة بدن مسداود وعبدد الدرحمن
بن سهل و او أصدغر القدوم ذ دب عبدد الدرحمن ليدتكلم قبدل صداحبيه قدال لده رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسدلم بدر للكبدر فصدمج وتكلدم صداح اه ادم تكلدم ماهمدا فدذ روا لرسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مقتدل

عبد هللا بن سهل فقال لهم أتحل وو خمسين طمينا فتستحقوو صاح كم أو قاتلكم قالوا و يف نحلدف ولدم

نشهد قال فتبرئكم بهود بخمسين طمينا قالوا و يف نقبل أطماو قوم ار فلمدا رأب ذلد رسدول هللا صدلى

هللا عليدده وسددلم أعطددى عقلدده حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا طحيددى بددن
سايد عن بشدير بدن طسدار عدن سدهل بدن أبدي حطمدة و ارفدع بدن خددطج نحدو دذا الحددب
عيسى ذا حدب

حسن صحيح والامل على ذا الحدب

بمانداه قدال أبدو

عندد أ دل الالدم فدي القسدامة وقدد رأب بادا

فقهاء المدبنة القود بالقسامة وقال باا أ ل الالم من أ دل الكوفدة وليدر م إو القسدامة ال توجدب القدود

ومنما توجب الدطة اخر أبواب الدطات والحمد هلل
كتاب تاب الحدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء فيمن ال طجب عليه الحد
[  ] 1423حدانا محمد بدن طحيدى القطادي ال صدري حددانا بشدر بدن عمدر حددانا مدام عدن قتدادة عدن

الحسن ال صري عن علي أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رفدع القلدم عدن االادة عدن الندائم حتدى
طستيقظ وعن الصبي حتى طشدب وعدن الماتدوه حتدى طاقدل قدال وفدي ال داب عدن عائشدة قدال أبدو عيسدى

حدب

علي حدب

حسن لر ب من ذا الوجه وقد روي من لير وجده عدن علدي عدن النبدي صدلى هللا

عليده وسدلم وذ در باضددهم وعدن الغدالم حتددى طحدتلم وال نادرب للحسددن سدماعا مدن علددي بدن أبدي طالددب

وقددد روي ددذا الحدددب

عددن عطدداء بددن السددائب عددن أبددي ربيدداو عددن علددي بددن أبددي طالددب عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم نحو ذا الحدب

ولم برفاه والامل على ذا الحدب

ورواه ا عمل عن أبي ربياو عن بن ع اح عن علدي موقوفدا

عند أ ل الالم قال أبو عيسدى قدد داو الحسدن فدي زمداو علدي وقدد

أدر ه ولكنا ال نارب له سماعا منه وأبو ربياو اسمه حصين بن جندب

باب ما جاء في درء الحدود
[  ] 1424حدانا عبد الدرحمن بدن ا سدود أبدو عمدرو ال صدري حددانا محمدد بدن ر يادة حددانا ب دد بدن

ز دداد الدمشددقي عددن ال ددري عددن عددروة عددن عائشددة قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ادرءوا
الحدددود عددن المسددلمين مددا اسددتطاتم ف د و دداو لدده مخددرق فخل دوا سددبيله ف د و اإلمددام أو طخطددة فددي الا ددو

خير من أو طخطة في الاقو ة حدانا ناد حدانا و يع عن ب دد بدن ز داد نحدو حددب

محمدد بدن ر يادة

ولم برفاه قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وعبدد هللا بدن عمدرو قدال أبدو عيسدى حددب

عائشدة ال نارفده

مرفوعا إال من حدب

محمد بدن ر يادة عدن ب دد بدن ز داد الدمشدقي عدن ال دري عدن عدروة عدن عائشدة

عن النبي صلى هللا عليه وسدلم ورواه و يدع عدن ب دد بدن ز داد نحدوه ولدم برفاده ورواطدة و يدع أصدح وقدد

روي نحو دذا عدن ليدر واحدد مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم انهدم قدالوا مطدل ذلد و دد بدن
ز اد الدمشقي ضعيف في الحدب

و د بن أبي ز اد الكوفي أابج من ذا وأقدم

باب ما جاء في الستر على المسلم
[  ] 1425حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن ا عمل عن أبي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن ن دل عددن مددؤمن ر ددة مددن ددرب الدددنيا ن ددل هللا عندده ر ددة مددن ددرب
ارخدرة ومددن سددتر علددى مسددلم سدتره هللا فددي الدددنيا وارخدرة وهللا فددي عددوو الابدد مددا دداو الابددد فددي عددوو
أخيه قال وفي ال اب عن ع ة بن عامر وابن عمر قال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة كدذا روب ليدر

واحددد عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو رواطددة أبددي
عوانددة وروب أس د اط بددن محمددد عددن ا عمددل قددال حددداج عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم نحدوه و داو دذا أصدح مدن الحددب

ا ول حددانا بدذل عبيدد بدن أسد اط بدن محمدد

قال حداني أبي عن ا عمل بهذا الحدب
[  ] 1426حدددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن عقيددل عددن ال ددري عددن سددالم عددن أبيدده أو رسددول هللا صددلى

هللا عليدده وسددلم قددال المسددلم أخددو المسددلم ال ط لمدده وال طسددلمه ومددن دداو فددي حاجددة أخيدده دداو هللا فددي
حاجتده ومدن فددرق عدن مسددلم ر دة فددرق هللا عنده ر ددة مدن ددرب بدوم ال يامددة ومدن سددتر مسدلما سددتره هللا

حسن صحيح لر ب

بوم ال يامة قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في التلقين في الحد

[  ] 1427حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن سماه بن حدرب عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح أو

النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لمداع بدن مالد أحدق مدا بلغندي عند قدال ومدا بلغد عندي قدال بلغندي
ان د وقاددج علددى جار ددة ال فددالو قددال ناددم فشددهد أر ددع شددهادات فددامر بدده فددرجم قددال وفددي ال دداب عددن
السائب بدن ب دد قدال أبدو عيسدى حددب

بدن ع داح حددب

حسدن وروب شدع ة دذا الحددب

بن حرب عن سايد بن جبير مرسال ولم بذ ر فيه عن بن ع اح

عدن سدماه

باب ما جاء في درء الحد عن الماترب إذا رجع
[  ] 1428حدانا أبو ر دب حددانا عبددة بدن سدليماو عدن محمدد بدن عمدرو حددانا أبدو سدلمة عدن أبدي
ر رة قال جاء ماع ا سلمي إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال إنده قدد زندى فداعر
جاء من شقه ارخر فقال طا رسول هللا إنه قد زنى فاعر

عنده ادم

عنه ام جاء من شقه ارخدر فقدال طدا رسدول

هللا إنده قدد زندى فدامر بده فدي الرابادة فداخرق إلدى الحدرة فدرجم بالحجدارة فلمدا وجدد مدل الحجدارة فدر طشددتد
حتى مر برجل ماه لحي جمل فضر ه بده وضدر ه النداح حتدى مدات فدذ روا ذلد لرسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم أندده فددر حددين وجددد مددل الحجددارة ومددل المددوت فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ددال

تر تمدوه قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد روي مدن ليدر وجده عدن أبدي ر درة وروي الحددب

ال ري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا

عددن

[  ] 1429حدددانا بددذل الحسددن بددن علددي حدددانا عبددد الددرزاو أن انددا مامددر عددن ال ددري عددن أبددي سددلمة
ب ددن عب ددد ال ددرحمن ع ددن ج ددابر ب ددن عب ددد هللا أو رج ددال م ددن أس ددلم ج دداء إل ددى النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم
فاعترب بال نا فداعر

عنده ادم اعتدرب فداعر

عنده حتدى شدهد علدى ن سده أر دع شدهادات فقدال النبدي

صلى هللا عليه وسلم أب جنوو قال ال قال أحصنج قال نام قدال فدامر بده فدرجم بالمصدلى فلمدا أذلقتده
الحجارة فر فادره فرجم حتدى مدات فقدال لده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خيد ار ولدم طصدل عليده قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح والامدل علدى دذا الحددب

عندد بادا أ دل أو الماتدرب بال ندا إذا

أقر على ن سه أر ع مرات أنيم عليه الحد و و قول أحمد ومسحاو وقدال بادا أ دل الالدم إذا أقدر علدى

ن سدده م درة أندديم عليدده الحددد و ددو قددول مال د بددن أنددل والشددافاي وحجددة مددن قددال ددذا القددول حدددب

أبددي

ر رة وز د بن خالد أو رجلين اختصما إلى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال أحدد ما طدا رسدول هللا
إو ابني زندى بدامرأة دذا الحددب

بطولده وقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ألدد طدا أنديل علدى امدرأة دذا

ف و اعترب فارجمها ولم طقل ف و اعترفج أر ع مرات
باب ما جاء في رايية أو طش ع في الحدود
[  ] 1430حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أو قر شا أ مهدم شداو المدرأة

المخ ومية التي سرقج فقالوا من طكلدم فيهدا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدالوا مدن طجتدر عليده إال
أسامة بن ز د حب رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فكلمده أسدامة فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

أتش ع في حد من حدود هللا ام قام فاختطب فقدال إنمدا أ لد الدذبن مدن قدبلكم أنهدم دانوا إذا سدرو فديهم

الشددر ف تر ددوه ومذا سددرو فدديهم الضددعيف أقدداموا عليدده الحددد وأطددم هللا لددو أو فاطمددة بنددج محمددد سددرقج
لقطاج بد ا قال وفي ال اب عن مساود بن الاجماء وابدن عمدر وجدابر قدال أبدو عيسدى حددب
حدب

عائشدة

حسن صحيح و قال مساود بن ا عجم وله ذا الحدب

باب ما جاء في تحقيق الرجم
[  ] 1431حددانا أحمدد بددن منيدع حددانا إسددحاو بدن بوسدف ا زرو عددن داود بدن أبدي نددد عدن سددايد
بدن المسدديب عددن عمدر بددن الخطدداب قدال رجددم رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم ورجدم أبددو بكددر ورجمددج
ولوال أني أكدره أو أز دد فدي تداب هللا لكتبتده فدي المصدحف فد ني قدد خشديج أو تجدة أقدوام فدال طجدونده

في تاب هللا فيك روو به قال وفي ال اب عن علي قدال أبدو عيسدى حددب

وروي من لير وجه عن عمر

عمدر حددب

حسدن صدحيح

[  ] 1432حدددانا سددلمة بددن شددبيب ومسددحاو بددن منصددور والحسددن بددن علددي الخددالل وليددر واحددد قددالوا

حدانا عبد الرزاو عن مامر عن ال ري عن عبيد هللا بن عبد هللا بدن عت دة عدن بدن ع داح عدن عمدر
بن الخطداب قدال إو هللا باد

محمددا صدلى هللا عليده وسدلم بدالحق وأند ل عليده الكتداب فكداو فيمدا أند ل

عليه اطة الرجم فرجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجمندا بادده ومندي خدائف أو ططدول بالنداح زمداو

فيقددول قائددل ال نجددد الددرجم فددي تدداب هللا فيضددلوا بتددره فر ضددة أن لهددا هللا أال ومو الددرجم حددق علددى مددن
زنددى إذا أحصددن وقام ددج البينددة أو دداو حب ددل أو اعت دراب وفددي ال دداب عددن علددي ق ددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح وروي من لير وجه عن عمر رضى هللا تاالى عنه

باب ما جاء في الرجم على الطيب
[  ] 1433حدددانا نصددر بددن علددي وليددر واحددد حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن عبيددد هللا بددن

عبد هللا بن عت ة سماه من أبي ر رة وز د بن خالد وشبل أنهدم دانوا عندد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
فاتدداه رجددالو طختصددماو فقددام إليدده أحددد ما وقددال أنشددده هللا طددا رسددول هللا لمددا قضدديج بيننددا بكتدداب هللا
فقددال خصددمه و دداو أفقدده مندده أجددل طددا رسددول هللا اقددا بيننددا بكتدداب هللا وائددذو لددي فدداتكلم إو ابنددي دداو
عسي ا على ذا ف نا بامرأته فاخبروني أو على ابني الرجم ف دبج منده بمائدة شداة وخدادم ادم لقيدج ناسدا

مددن أ ددل الالددم ف عم دوا أو علددى ابنددي جلددد مائددة وتغر ددب عددام ومنمددا الددرجم علددى ام درأة ددذا فقددال النبددي
صلى هللا عليده وسدلم والدذي ن سدي بيدده قضدين بينكمدا بكتداب هللا المائدة شداة والخدادم رد عليد وعلدى
ابند جلدد مائدة وتغر ددب عدام والدد طددا أنديل علدى امدرأة ددذا فد و اعترفدج فارجمهددا فغددا عليهدا فاعترفددج

فرجمها حدانا إسدحاو بدن موسدى ا نصداري حددانا مادن حددانا مالد عدن بدن شدهاب عدن عبيدد هللا بدن

عبد هللا عن أبي ر رة وز د بن خالد الجهني عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بمانداه حددانا قتي دة
عن بن شهاب ب سناده نحو حددب

مالد بمانداه قدال وفدي ال داب عدن أبدي بكدرة وع دادة بدن

حدانا اللي

برزة وعم ارو بن حصدين قدال أبدو عيسدى حددب

حسدن صدحيح و كدذا

الصدامج وأبددي ر درة وأبددي سددايد وابددن ع دداح وجددابر بدن سددمرة و د ال و ر دددة وسددلمة بددن المحبددق وأبددي
أبدي ر درة وز دد بدن خالدد حددب

روب مال بن أنل ومامر ولير واحد عن ال ري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن عت دة عدن أبدي ر درة

وز د بن خالد عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ورووا بهدذا اإلسدناد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده

قددال إذا زنددج ا مددة فاجلدددو ا ف د و زنددج فددي الراباددة فبياو ددا ولددو بض د ير وروب سدداياو بددن عيينددة عددن
ال ددري عددن عبيددد هللا عددن أبددي ر درة وز ددد بددن خالددد وشددبل قددالوا نددا عنددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
كدذا روب بدن عييندة الحددبطين جميادا عدن أبدي ر درة وز دد بدن خالدد وشدبل وحددب

ساياو بن عيينة أدخل حدبطا فدي حددب

بدن عييندة و دم فيده

والصدحيح مدا روب محمدد بدن الوليدد ال يددي و دونل بدن عبيدد

وابدن أخدي ال ددري عدن ال ددري عدن عبيدد هللا عددن أبدي ر درة وز دد بدن خالددد عدن النبددي صدلى هللا عليدده

وسددلم قددال إذا زنددج ا مددة فاجلدددو ا وال ددري عددن عبيددد هللا عددن شددبل بددن خالددد عددن عبددد هللا بددن مال د
ا وسي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إذا زنج ا مة و ذا الصدحيح عندد أ دل الحددب

وشدبل بدن

خالددد لددم بدددره النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إنمددا روب شددبل عددن عبددد هللا بددن مال د ا وسددي عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم و ذا الصحيح وحدب

بن عيينة لير مح دوم وروي عنده أنده قدال شدبل بدن حامدد

و و خطا إنما و شبل بن خالد و قال أطضا شبل بن خليد
[  ] 1434حدانا قتي ة حدانا شديم عدن منصدور بدن زاذاو عدن الحسدن عدن حطداو بدن عبدد هللا عدن
ع ادة بن الصامج قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خدذوا عندي فقدد جادل هللا لهدن سدبيال الطيدب

بالطيب جلد مائ ة ام الرجم وال كر بال كر جلد مائة ون ي سنة قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح

والامدل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم علددي بددن أبددي
طالب وأبي بن اب وعبد هللا بن مسداود وليدر م قدالوا الطيدب تجلدد وتدرجم وملدى دذا ذ دب بادا أ دل

الالم و و قول إسحاو وقدال بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدنهم أبدو بكدر
وعمر ولير ما الطيب إنما عليه الرجم وال طجلد وقد روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مطدل دذا فدي
ليدر حددب

فدي قصدة مداع وليدره أنده أمدر بدالرجم ولدم طدامر أو طجلدد قبدل أو بدرجم والامدل علدى ددذا

عند باا أ ل الالم و و قول ساياو الطوري وابن الم اره والشافاي وأحمد
باب تر ص الرجم بالحبلى حتى تضع

[  ] 1435حدانا الحسن بن علدي حددانا عبدد الدرزاو حددانا مامدر عدن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن أبدي
قالبة عن أبي المهلب عن عمدراو بدن حصدين أو امدرأة مدن جهيندة اعترفدج عندد النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم بال نددا فقالددج إنددي حبلددى فدددعا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليهددا فقددال أحسددن إليهددا ف د ذا وضدداج
حملهددا فدداخبرني ف اددل فددامر بهددا فشدددت عليهددا ايابهددا اددم أمددر برجمهددا فرجمددج اددم صددلى عليهددا فقددال لدده

عمر بن الخطاب طا رسول هللا رجمتها ام تصلي عليها فقال لقد تابدج تو دة لدو قسدمج بدين سد اين مدن
أ ددل المدبنددة لوسدداتهم و ددل وجدددت شددي ا أفضددل مددن أو جددادت بن سددها هلل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
باب ما جاء في رجم أ ل الكتاب

[  ] 1436حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد بددن أنددل عددن نددافع عددن بددن
عمر أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجم بهودطا و هودطة قدال أبدو عيسدى وفدي الحددب
حدب

قصدة و دذا

حسن صحيح

[  ] 1437حدددانا ندداد حدددانا شددر عددن سددماه بددن حددرب عددن جددابر بددن سددمرة أو النبددي صددلى هللا
عليه وسلم رجم بهودطدا و هودطدة قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر والبدراء وجدابر وابدن أبدي أوفدى وعبدد هللا
بد ن الحددارث بددن جد ء وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

جددابر بددن سددمرة حدددب

حسددن لر ددب والامددل

على ذا عند أكطر أ دل الالدم قدالوا إذا اختصدم أ دل الكتداب وترافادوا إلدى حكدام المسدلمين حكمدوا بيدنهم

بالكتاب والسنة و احكام المسلمين و دو قدول أحمدد ومسدحاو وقدال باضدهم ال طقدام علديهم الحدد فدي ال ندا
والقول ا ول أصح
باب ما جاء في الن ي
[  ] 1438حدددانا أبددو ر ددب و حيددى بددن أكددطم قدداال حدددانا عبددد هللا بددن إدر ددل عددن عبيددد هللا عددن نددافع

عددن ب ددن عم ددر أو النب ددي صددلى هللا علي دده وس ددلم ض ددرب ول ددرب وأو أبددا بك ددر ض ددرب ول ددرب وأو عم ددر
ضرب ولرب قال وفي ال اب عن أبي ر رة وز د بن خالد وع ادة بن الصدامج قدال أبدو عيسدى حددب
بن عمر حدب

لر ب رواه ليدر واحدد عدن عبدد هللا بدن إدر دل فرفادوه وروب باضدهم عدن عبدد هللا بدن

إدر ل ذا الحددب

عدن عبيدد هللا عدن ندافع عدن بدن عمدر أو أبدا بكدر ضدرب ولدرب وأو عمدر ضدرب

ولرب حدانا بدذل أبدو سدايد ا شدج حددانا عدن عبدد هللا بدن إدر دل و كدذا روي دذا الحددب

مدن ليدر

رواطة بن إدر ل عن عبيد هللا بن عمر نحو ذا و كذا رواه محمد بن إسدحاو عدن ندافع عدن بدن عمدر

أو أبا بكر ضرب ولرب وأو عمر ضرب ولرب ولم بدذ روا فيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقدد
صددح عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الن ددي رواه أبددو ر درة وز ددد بددن خالددد وع ددادة بددن الصددامج
ولير م عن النبي صلى هللا عليه وسلم والامل علدى دذا عندد أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم مددنهم أبددو بكددر وعمددر وعلددي وأبددي بددن اددب وعبددد هللا بددن مسدداود وأبددو ذر وليددر م و ددذل

روي عن لير واحد من فقهداء التداباين و دو قدول سداياو الطدوري ومالد بدن أندل وعبدد هللا بدن الم داره
والشافاي وأحمد ومسحاو

باب ما جاء أو الحدود ارة

لها

[  ] 1439حدانا قتي ة حدانا ساياو بدن عييندة عدن ال دري عدن أبدي إدر دل الخدوالني عدن ع دادة بدن
الصدامج قددال ندا عنددد النبدي صددلى هللا عليده وسددلم فدي مجلددل فقدال ت دداطاوني علدى أو ال تشددر وا بدداهلل
شددي ا وال تسددرقوا وال ت ن دوا ق د أر علدديهم ارطددة فمددن وفددي مددنكم فدداجره علددى هللا ومددن أصدداب مددن ذل د شددي ا
فاوقب عليه فهدو دارة لده ومدن أصداب مدن ذلد شدي ا فسدتره هللا عليده فهدو إلدى هللا إو شداء عذبده ومو
شدداء ل ددر لدده قددال وفددي ال دداب عددن علددي وجر ددر بددن عبددد هللا وخ مددة بددن اابددج قددال أبددو عيسددى حدددب

ع ادة بن الصامج حدب

حسن صحيح وقال الشافاي لم أسمع فدي دذا ال داب أو الحددود تكدوو دارة

لهددا شددي ا أحسددن مددن ددذا الحدددب

قددال الشددافاي وأحددب لمددن أصدداب ذن ددا فسددتره هللا عليدده أو طسددتر

على ن سه و توب فيما بينه و ين ر ه و ذل روي عن أبدي بكدر وعمدر أنهمدا أمد ار رجدال أو طسدتر علدى

ن سه

باب ما جاء في إقامة الحد على اإلماء
[  ] 1440حدانا أبو سايد ا شدج حددانا أبدو خالدد ا حمدر حددانا ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي
ر درة ق ددال قددال رس ددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم إذا زن ددج أمددة أح ددد م فليجلددد ا االا ددا بكتدداب هللا فد د و
عادت فلي اها ولو بحبل من شار قال وفي ال اب عن علي وأبدي ر درة وز دد بدن خالدد وشدبل عدن عبدد

هللا بدن مالد ا وسدي قدال أبدو عيسددى حددب

أبدي ر درة حددب

حسددن صدحيح وقدد روي عنده مدن ليددر

وجه والامل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م أروا أو

ط يم الرجل الحد على مملو ه دوو السلطاو و و قول أحمد ومسدحاو وقدال باضدهم برفدع إلدى السدلطاو
وال ط يم الحد و بن سه والقول ا ول أصح

[  ] 1441ح دددانا الحس ددن ب ددن عل ددي الخ ددالل ح دددانا أب ددو داود الطيالس ددي ح دددانا ازئ دددة ب ددن قدام ددة ع ددن
السددي عدن سداد بدن عبيددة عدن أبدي عبدد الدرحمن السدلمي قدال خطدب علدي فقدال طدا أبهدا النداح أنيمدوا
الحدود على أرقائكم من أحصدن مدنهم ومدن لدم طحصدن ومو أمدة لرسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم زندج
فدامرني أو أجلدد ا فاتيتهدا فد ذا دي حدبطدة عهدد بن داح فخشديج إو أندا جلددتها أو أقتلهدا أو قدال تمددوت

فاتيج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فدذ رت ذلد لده فقدال أحسدنج قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صدحيح والسددي اسددمه إسدماعيل بددن عبدد الددرحمن و دو مدن التدداباين قدد سددمع مدن أنددل بدن مالد ورأب

حسين بن علي بن أبي طالب رضى هللا تاالى عنه
باب ما جاء في حد السكراو
[  ] 1442حددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا أبددي عددن مسدار عددن ز ددد الامددي عددن أبددي الصدددبق ال دداجي

عن أبي سايد الخدري أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب الحد بنالين أر ادين قدال مسدار أرنده
فدي الخمدر قددال وفدي ال داب عددن علدي وعبدد الددرحمن بدن أز در وأبددي ر درة والسدائب وابددن ع داح وع ددة

بن الحارث قال أبو عيسى حدب

أبي سدايد حددب

حسدن وأبدو الصددبق ال داجي اسدمه بكدر بدن عمدرو

و قال بكر بن نيل
[  ] 1443حددانا محمدد بدن بشدار حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة قدال سدماج قتدادة طحددث عدن
أندل عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم أنده أتدي برجدل قدد شددرب الخمدر فضدر ه بجر ددتين نحدو ا ر اددين
وفاله أبو بكر فلما او عمر استشار الناح فقال عبدد الدرحمن بدن عدوب داخف الحددود امدانين فدامر
بدده عمددر قددال أب ددو عيسددى حدددب

أن ددل حدددب

حسددن صددحيح والام ددل علددى ددذا عن ددد أ ددل الالددم م ددن

أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م أو حد السكراو امانوو
باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الراباة فاقتلوه

[  ] 1444حدددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح عددن عاصددم بددن بهدلددة عددن أبددي صددالح عددن

مااو ة قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن شدرب الخمدر فاجلددوه فد و عداد فدي الرابادة فداقتلوه

قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة والشددر د وشددرحبيل بددن أوح وجر ددر وأبددي الرمددد البلددوي وعبددد هللا بددن
عمرو قال أبو عيسى حدب

مااو ة كذا روب الطوري أطضدا عدن عاصدم عدن أبدي صدالح عدن مااو دة

عن النبي صلى هللا عليده وسدلم وروب بدن جدر ج ومامدر عدن سدهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده عدن أبدي
ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال سددماج محمدددا طقددول حدددب

النبي صلى هللا عليده وسدلم فدي دذا أصدح مدن حددب

أبددي صددالح عددن مااو ددة عددن

أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم ومنمددا دداو ددذا فددي أول ا مددر اددم نسددد باددد كددذا روب محمددد بددن إسددحاو عددن محمددد بددن

المنكدر عن جابر بدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إو مدن شدرب الخمدر فاجلددوه فد و

عدداد فددي ا لراباددة فدداقتلوه قددال اددم أتددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم باددد ذل د برجددل قددد شددرب الخمددر فددي
الرابادة فضدر ه ولددم طقتلده و ددذل روب ال دري عدن قبيصددة عدن ذه ددب عدن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم
نحو ذا قال فرفع القتدل و اندج رخصدة والامدل علدى دذا الحددب

اختالفا في ذل في القدطم والحدب

عندد عامدة أ دل الالدم ال نالدم بيدنهم

ومما طقوي ذا ما روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدن أوجده

كطيدرة أندده قددال ال طحددل دم امددر مسددلم طشددهد أو ال إلدده إال هللا وأنددي رسددول هللا إال ب حدددب اددالث الددن ل
بالن ل والطيب ال اني والتاره لدبنه
باب ما جاء في م تقطع بد السارو
[  ] 1445حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري أخبرتدده عم درة عددن عائشددة أو
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طقطددع فددي ر ددع دبنددار فصدداعدا قددال أبددو عيسددى حدددب

حسن صحيح وقد روي ذا الحدب

عائشددة حدددب

مدن ليدر وجده عمدرة عدن عائشدة مرفوعدا ورواه باضدهم عدن عمدرة

عن عائشة موقوفا
[  ] 1446حدانا قتي ة حدانا اللي

عن نافع عن بن عمر قدال قطدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

فددي مجددن نيمتدده االاددة د ار ددم قددال وفددي ال دداب عددن سدداد وعبددد هللا بددن عمددرو وابددن ع دداح وأبددي ر درة

وأطمدن قددال أبدو عيسددى حدددب

بدن عمددر حدددب

حسدن صددحيح والامددل علدى ددذا عنددد بادا أ ددل الالددم

مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددنهم أبددو بكددر الصدددبق قطددع فددي خمسددة د ار ددم وروي عددن
عطمدداو وعلددي أنهمددا قطاددا فددي ر ددع دبنددار وروي عددن أبددي ر درة وأبددي سددايد أنهمددا قدداال تقطددع اليددد فددي
خمسددة د ار ددم والامددل علددى ددذا عنددد باددا فقهدداء التدداباين و ددو قددول مال د بددن أنددل والشددافاي وأحم دد

ومسحاو أروا القطع في ر ع دبنار فصاعدا وقدد روي عدن بدن مسداود أنده قدال ال قطدع إال فدي دبندار أو
عشرة د ار دم و دو حددب

مرسدل رواه القاسدم بدن عبدد الدرحمن عدن بدن مسداود والقاسدم لدم طسدمع مدن بدن

مساود والامل على ذا عند بادا أ دل الالدم و دو قدول سداياو الطدوري وأ دل الكوفدة قدالوا ال قطدع فدي

أقل من عشرة د ار م وروي عن علي أنه قال ال قطع في أقل من عشرة د ار م وليل إسناده بمتصل

باب ما جاء في تاليق بد السارو
[  ] 1447حددانا قتي ددة حددانا عمددر بدن علددي المقددمي حدددانا الحجداق عددن مكحدول عددن عبدد الددرحمن

بن محير قال سالج فضالة بن عبيد عن تاليق اليد في عنق السارو أمن السدنة دو قدال أتدي رسدول

هللا صدلى هللا عليده وسدلم بسدارو فقطادج بدده ادم أمدر بهدا فالقدج فدي عنقده قدال أبدو عيسدى دذا حدددب
حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

محير

عمر بن علدي المقددمي عدن الحجداق بدن أرطداة وعبدد الدرحمن بدن

و أخو عبد هللا بن محير شامي

باب ما جاء في الخائن والمختلل والمنتهب
[  ] 1448حددانا علددي بدن خشددرم حددانا عيسددى بدن بددونل عدن بددن جدر ج عددن أبدي ال يددر عدن جددابر

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لديل علدى خدائن وال منتهدب وال مخدتلل قطدع قدال أبدو عيسدى دذا
حدددب

حسددن صددحيح والام ددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم وقددد رواه مغي درة ب ددن مسددلم أخددو عبددد الا د د

القسدملي ددذا قددال قددال علددي بددن المدددبني بصددري عدن أبددي ال يددر عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم نحو حدب

بن جر ج

باب ما جاء ال قطع في امر وال طر
[  ] 1449حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن طحيددى بددن سددايد عددن محمددد بددن طحيددى بددن ح دداو عددن عمدده

واسع بدن ح داو أو ارفدع بدن خددطج قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول ال قطدع فدي امدر

وال طدر قددال أبددو عيسددى كددذا روب باضدهم عددن طحيددى بددن سددايد عددن محمدد بددن طحيددى بددن ح دداو عددن
عمدده واسددع بددن ح دداو عددن ارفددع بددن خدددطج عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو رواطددة الليد

وروب مال بن أنل ولير واحد ذا الحدب

عن طحيى بدن سدايد عدن محمدد بدن طحيدى بدن ح داو عدن

رافع بن خدطج عن النبي صلى هللا عليه وسلم ولم بذ روا فيه عن واسع بن ح او
باب ما جاء أو ال تقطع ا بدي في الغ و

بددن سدداد

[  ] 1450حدددانا قتي ددة حدددانا بددن لهياددة عددن عيدداح بددن عيدداح ال ص دري عددن شددييم بددن بيتدداو عددن

جنادة بن أبي أمية عدن بسدر بدن أرطداة قدال سدماج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طقدول ال تقطدع ا بددي
فددي الغ د و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب وقددد روب ليددر بددن لهياددة بهددذا اإلسددناد نحددو ددذا و قددال

بسر بن أبي أرطاة أطضا والامل على ذا عند باا أ ل الالدم مدنهم ا و ازعدي ال بدروو أو طقدام الحدد
في الغ و بحضرة الادو مخافة أو بلحق من طقام عليه الحد بالادو ف ذا خدرق اإلمدام مدن أر

ورجع إلى دار اإلسالم أقام الحد على من أصابه ذل قال ا وزاعي

الحدرب

باب ما جاء في الرجل طقع على جار ة امرأته
[  ] 1451حدانا علي بن حجر حدانا شيم عن سايد بدن أبدي عرو دة وأبدوب بدن مسدكين عدن قتدادة
عدن حبيددب بدن سددالم قدال رفددع إلدى النامدداو بددن بشدير رجددل وقدع علددى جار دة ام أرتدده فقدال قضددين فيهددا
بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل ن انج أحلتها له جلدنه مائة ومو لم تكن أحلتها له رجمته

[  ] 1452حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا شدديم عددن أبددي بشددر عددن حبيددب بددن سددالم عددن النامدداو بددن

بشير نحدوه و دروب عدن قتدادة انده قدال تدب بده إلدى حبيدب بدن سدالم وأبدو بشدر لدم طسدمع مدن حبيدب بدن

سالم ذا أطضا إنمدا رواه عدن خالدد بدن عرفطدة قدال وفدي ال داب عدن سدلمة بدن المحبدق قدال أبدو عيسدى

حدب

الناماو في إسدناده اضدطراب قدال سدماج محمددا طقدول لدم طسدمع قتدادة مدن حبيدب بدن سدالم دذا

الحدددب

إنمددا رواه عددن خالددد بددن عرفطددة قددال أبددو عيسددى وقددد اختلددف أ ددل الالددم فددي الرجددل طقددع علددى

جار ة امرأته فروي عن لير واحدد مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدنهم علدي وابدن عمدر أو

عليه الرجم وقال بن مساود ليل عليه حد ولكن طا ر وذ ب أحمدد ومسدحاو إلدى مدا روب النامداو بدن
بشير عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في المرأة إذا استكر ج على ال نا
[  ] 1453حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا مامددر بددن سددليماو الرقددي عددن الحجدداق بددن أرطدداة عددن عبددد

الج ار بن وائل بن حجر عن أبيه قال اسدتكر ج امدرأة علدى عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدد أر
عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحد وأقامه علدى الدذي أصدابها ولدم بدذ ر أنده جادل لهدا مهد ار قدال

أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ولدديل إسددناده بمتصددل وقددد روي ددذا الحدددب

مددن ليددر ددذا الوجدده قددال

سماج محمدا طقول عبد الج ار بن وائل بن حجر لم طسمع من أبيده وال أدر ده طقدال إنده ولدد بادد مدوت
أبيه باشهر والامل على ذا عند أ ل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م أو لديل
على المستكر ة حد
[  ] 1454حدانا محمدد بدن طحيدى النيسدابوري حددانا محمدد بدن بوسدف عدن إسدرائيل حددانا سدماه بدن
حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أو امرأة خرجج علدى عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
تر ددد الصددالة فتلقا ددا رجددل فيتحللهددا فقضددى حاجتدده منهددا فصدداحج فددانطلق ومددر عليهددا رجددل فقالددج إو
ذاه الرجل فال بدي دذا و دذا ومدرت باصدابة مدن المهداجر ن فقالدج إو ذاه الرجدل فادل بدي دذا و دذا

فدانطلقوا فاخدذوا الرجدل الدذي رندج أنده وقدع عليهدا وأتو دا فقالدج نادم دو دذا فداتوا بده رسدول هللا صدلى
هللا عليده وسددلم فلمددا أمددر بدده ليددرجم قددام صدداحبها الدذي وقددع عليهددا فقددال طددا رسددول هللا أنددا صدداحبها فقددال

لها أذ بي فقد ل ر هللا ل وقال للرجدل قدوال حسدنا وقدال للرجدل الدذي وقدع عليهدا ارجمدوه وقدال لقدد تداب
تو ة لو تابها أ ل المدبنة لقبل منهم قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن لر دب صدحيح وعلقمدة بدن وائدل

بن حجر سمع من أبيه و و أكبر من عبد الج ار بن وائل وعبد الج ار لم طسمع من أبيه
باب ما جاء فيمن طقع على البهيمة
[  ] 1455حدددانا محمددد بددن عمددرو الس دواو حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن عمددرو بددن أبددي عمددرو

عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن وجدددتموه وقددع علددى بهيمددة
فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل البدن ع داح مدا شداو البهيمدة قدال مدا سدماج مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم فددي ذل د شددي ا ولكددن أرب رسددول هللا دره أو بؤ ددل مددن لحمهددا أو بنت ددع بهددا وقددد عمددل بهددا ذل د
الامل قال أبو عيسى ذا حدب

ال نارفه إال من حدب

عمرو بن أبي عمدرو عدن عكرمدة بدن ع داح

عن النبي صلى هللا عليه وسلم وقد روب ساياو الطوري عن عاصم عدن أبدي رز دن عدن بدن ع داح أنده

قددال مددن أتددى بهيمددة فددال حددد عليدده حدددانا بددذل محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا

ساياو الطوري و ذا أصح من الحدب
باب ما جاء في حد اللوطي

ا ول والامل على ذا عند أ ل الالم و و قول أحمد ومسحاو

[  ] 1456حدددانا محمددد بددن عمددرو الس دواو حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن عمددرو بددن أبددي عمددرو
عن عكرمة عن بن ع اح قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم مدن وجددتموه طامدل عمدل قدوم لدوط
فدداقتلوا ال اعددل والم اددول بدده قددال وفددي ال دداب عددن جددابر وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى ومنمددا طاددرب ددذا
الحددب

الحدب

عددن بددن ع دداح عدن النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم مددن ددذا الوجدده وروب محمدد بددن إسددحاو ددذا

عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملاوو من عمل عمل قوم لدوط ولدم بدذ ر فيده القتدل وذ در فيده

ملاوو من أتى بهيمة وقد روي ذا الحدب

عن عاصدم بدن عمدر عدن سدهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده

عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اقتل دوا ال اعددل والم اددول بدده قددال أبددو عيسددى ددذا

حددب

فدي إسدناده مقدال وال نادرب أحددا رواه عدن سدهيل بدن أبدي صدالح ليدر عاصدم بدن عمدر الامددري

وعاصم بن عمر طضاف في الحدب

من قبل ح ه واختلف أ ل الالم في حدد اللدوطي فدرأب باضدهم

أو عليه الرجم أحصن أو لم طحصن و ذا قول مالد والشدافاي وأحمدد ومسدحاو وقدال بادا أ دل الالدم

مددن فقهدداء التدداباين مددنهم الحسددن ال صددري ومب دراييم النخاددي وعطدداء بددن أبددي ر دداي وليددر م قددالوا ح ددد
اللوطي حد ال اني و و قول الطوري وأ ل الكوفة

[  ] 1457حدانا أحمد بن منيع حدانا ب د بن اروو حدانا مام عدن القاسدم بدن عبدد الواحدد المكدي

عن عبدد هللا بدن محمدد بدن عقيدل أنده سدمع جداب ار طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو أخدوب
ما أخاب على أمتي عمل قوم لوط قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر دب إنمدا نارفده مدن دذا الوجده

عن عبد هللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر
باب ما جاء في المرتد
[  ] 1458حدانا أحمد بن عبدة الضبي ال صري حددانا عبدد الو داب الطق دي حددانا أبدوب عدن عكرمدة

أو عليدا حددرو قومدا ارتدددوا عدن اإلسددالم فبلد ذلد بدن ع دداح فقدال لددو ندج أنددا لقتلدتهم لقددول رسددول هللا

صدلى هللا عليده وسددلم مدن بدددل دبنده فدداقتلوه ولدم أكددن حدرقهم لقددول رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم ال
تاددذبوا باددذاب هللا فبل د ذل د عليددا فقددال صدددو بددن ع دداح قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صددحيح حسددن

والامل على ذا عند أ ل الالم في المرتد واختل وا في المدرأة إذا ارتددت عدن اإلسدالم فقالدج طائ دة مدن
أ ل الالم تقتل و و قول ا وزاعي وأحمد ومسحاو وقالج طائ ة مدنهم تحد ل وال تقتدل و دو قدول سداياو

الطوري وليره من أ ل الكوفة
باب ما جاء فيمن شهر السالي
[  ] 1459حدانا أبو ر ب وأبو السدائب سدالم بدن جندادة قداال حددانا أبدو أسدامة عدن ب دد بدن عبدد هللا

بن أبي بردة عدن جدده أبدي بدردة عدن أبدي موسدى عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن حمدل عليندا
السددالي فلدديل منددا قددال وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وابددن ال يددر وأبددي ر درة وسددلمة بددن ا كددوع قددال أبددو
عيسى حدب

أبي موسى حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في حد الساحر
[  ] 1460حددانا أحمدد بددن منيدع حدددانا أبدو مااو دة عددن إسدماعيل بددن مسدلم عدن الحسددن عدن جندددب
قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حددد السدداحر ضددر ة بالسدديف قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
نارفه مرفوعا إال من دذا الوجده ومسدماعيل بدن مسدلم المكدي طضداف فدي الحددب

ال

ومسدماعيل بدن مسدلم

الابدددي ال صددري قددال و يددع ددو اقددة و ددروب عددن الحسددن أطضددا والصددحيح عددن جندددب موقددوب والامددل

علدى ددذا عندد باددا أ دل الالددم مددن أصدحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم وليدر م و ددو قدول مالد بددن

أنل وقال الشافاي إنما طقتل الساحر إذا داو طامدل فدي سدحره مدا ببلد بده الك در فد ذا عمدل عمدال دوو
الك ر فلم نر عليه قتال
باب ما جاء في الغال ما طصنع به

[  ] 1461حدددانا محمددد بددن عمددرو الس دواو حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن صددالح بددن محمددد بددن
ازئدددة عددن سددالم بددن عبددد هللا عددن عبددد هللا بددن عمددر عددن عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال
من وجدتموه لل في سبيل هللا فاحرقوا متاعده قدال صدالح فددخلج علدى مسدلمة وماده سدالم بدن عبدد هللا
فوجدد رجدال قددد لدل فحددث سددالم بهدذا الحددب

فددامر بده فداحرو متاعدده فوجدد فدي متاعدده مصدحف فقددال

سددالم بددع ددذا وتصد دو بطمندده قددال أبددو عيسددى ددذا الحدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده والامددل

علددى ددذا عن ددد با ددا أ ددل الالددم و ددو ق ددول ا و ازع ددي وأحم ددد ومسددحاو ق ددال وس ددالج محم دددا ع ددن ددذا

الحدددب

فقددال إنمددا روب ددذا صددالح بددن محمددد بددن ازئدددة و ددو أبددو واقددد الليطددي و ددو منكددر الحدددب

محمد وقد روي في لير حدب
قال أبو عيسى ذا حدب

قددال

عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي الغدال فلدم طدامر فيده بحدرو متاعده

لر ب

باب ما جاء فيمن طقول رخر طا مخن
[  ] 1462حدددانا محمددد بددن ارفددع حدددانا بددن أبددي فدددط عددن إبدراييم بددن إسددماعيل بددن أبددي حبي ددة عددن
داود بددن الحصددين عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا قددال الرجددل
للرجددل طددا بهددودي فاضددر وه عشددر ن ومذا قددال طددا مخن د
فدداقتلوه قددال أب ددو عيسددى ددذا حدددب
الحدب

فاضددر وه عشددر ن ومددن وقددع علددى ذات محددرم

ال نارفدده إال م ددن ددذا الوج دده ومب دراييم بددن إس ددماعيل طضدداف ف ددي

والامل على ذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم و و طالدم فاليده القتدل وقدال أحمدد مدن

تد وق أمدده قتددل وقددال إسدحاو مددن وقددع علددى ذات محدرم قتددل وقددد روي عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم

من لير وجده رواه البدراء بدن عدازب وقدرة بدن إطداح الم ندي أو رجدال تد وق امدرأة أبيده فدامر النبدي صدلى
هللا عليه وسلم بقتله
باب ما جاء في التا ر
[  ] 1463حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن ب ددد بددن أبددي حبيددب عددن بكيددر بددن عبددد هللا بددن ا شددج عددن

سددليماو بددن طسددار عددن عبددد الددرحمن بددن جددابر بددن عبددد هللا عددن أبددي بددردة بددن نيددار قددال قددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم ال طجلد فدوو عشدر جلددات إال فدي حدد مدن حددود هللا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

روي في التا ر ذا الحدب

بكير بدن ا شدج وقدد أختلدف أ دل الالدم فدي التا در وأحسدن شديء

قال وقد روب ذا الحدب

بن لهياة عن بكير فاخطا فيده وقدال عدن عبدد

الددرحمن بددن جددابر بددن عبددد هللا عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو خطددا والصددحيح حدددب
اللي

بن ساد إنما و عبد الرحمن بن جدابر بدن عبدد هللا عدن أبدي بدردة بدن نيدار عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم
كتاب الصيد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء ما بؤ ل من صيد الكلب وما ال بؤ ل
[  ] 1464حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن دداروو حدددانا الحجدداق عددن مكحددول عددن أبددي اال ددة
والحجداق عددن الوليددد بددن أبددي مالد عددن عائددذ هللا بددن عبدد هللا أندده سددمع أبددا اال ددة الخشددني قددال قلددج طددا

رسدول هللا إنددا أ ددل صديد قددال إذا أرسددلج ل د وذ درت اسددم هللا عليدده فامسد عليد فكددل قلددج ومو قتددل
قددال ومو قتددل قلددج إنددا أ ددل رمددي قددال مددا ردت علي د قوس د فكددل قددال قلددج إنددا أ ددل س د ر نمددر بدداليهود

والنصددارب والمجددوح فددال نجددد ليددر انيددتهم قددال ف د و لددم تجدددوا لير ددا فالسددلو ا بالمدداء اددم ل دوا فيه ددا
واشددر وا قددال وفددي ال دداب عددن عدددي بددن حدداتم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وعائددذ هللا بددن

عبد هللا و أبو إدر ل الخوالني وا سم أبي اال ة الخشني جراوم و قال جرام بن ناشر و قال بن نيل
[  ] 1465حدانا محمود بن ليالو حدانا قبيصة عن ساياو عن منصور عن إبدراييم عدن مدام بدن
الحرث عن عدي بن حاتم قدال قلدج طدا رسدول هللا إندا نرسدل البدا لندا مالمدة قدال دل مدا امسدكن عليد
قلددج طددا رسددول هللا ومو قددتلن قددال ومو قددتلن مددا لددم طشددر ها لددب لير ددا قددال قلددج طددا رسددول هللا إنددا نرمددي
بددالما ار

قددال مددا خ د و فكددل ومددا أصدداب بارضدده فددال تاكددل حدددانا محمددد بددن طحيددى حدددانا محمددد بددن

بوسدف حدددانا سدداياو عدن منصددور نحددوه إال انده قددال وسد ل عدن الماد ار

قددال أبدو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح
باب ما جاء في صيد لب المجوح
[  ] 1466حدددانا بوسددف بددن عيسددى حدددانا و يددع حدددانا شددر عددن الحجدداق عددن القاسددم بددن أبددي ب د ة

عدن سددليماو اليشدكري عددن جددابر بدن عبددد هللا قددال نهيندا عددن صدديد لدب المجددوح قددال أبدو عيسددى ددذا
حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه والامل على ذا عند أكطدر أ دل الالدم ال برخصدوو فدي صديد

كلب المجوح والقاسم بن أبي ب ة و القاسم بن نافع المكي
باب ما جاء في صيد الب اة

[  ] 1467حدددانا نصددر بددن علددي و ندداد وأبددو عمددار قددالوا حدددانا عيسددى بددن بددونل عددن مجالددد عددن

الشابي عن عدي بن حاتم قال سالج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيد ال دازي فقدال مدا امسد
عليد فكددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ال نارفدده إال مددن حدددب

مجالددد عددن الشددابي والامددل علددى ددذا

عندد أ ددل الالددم ال بددروو بصدديد البد اة والصددقور باسددا وقدال مجا ددد البد اة ددو الطيددر الددذي طصدداد بدده مددن

الج دواري التددي قددال هللا تاددالى ل ومددا علمددتم مددن الج دواري و فسددر الكددالب والطيددر الددذي طصدداد بدده وقددد

رخ ددص با ددا أ ددل الال ددم ف ددي ص دديد ال ددازي ومو أك ددل من دده وق ددالوا إنم ددا تاليم دده إجابت دده و ر دده باض ددهم
وال قهاء أكطر م قالوا ناكل ومو أكل منه
باب ما جاء في الرجل برمي الصيد فيغيب عنه

[  ] 1468حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود أخبرنا شع ة عن أبي بشر قدال سدماج سدايد بدن

جبير طحدث عن عدي بن حاتم قال قلج طا رسول هللا أرمدي الصديد فاجدد فيده مدن الغدد سدهمي قدال إذا
علمددج أو سددهم قتلدده ولددم تددر فيدده أاددر س د ع فكددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

على ذا عند أ ل الالم وروب شع ة دذا الحددب

حسددن صددحيح والامددل

عدن أبدي بشدر وعبدد الملد بدن ميسدرة عدن سدايد بدن

جبيددر عددن عدددي بددن حدداتم وعددن أبددي اال ددة الخشددني مطلدده و ددال الحدددبطين صددحيح وفددي ال دداب عددن أبددي

اال ة الخشني

باب ما جاء فيمن برمي الصيد فيجده ميتا في الماء
[  ] 1469حدانا أحمد بن منيع حدانا عبد هللا بدن الم داره أخبرندي عاصدم ا حدول عدن الشدابي عدن
عددي بددن حدداتم قددال سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم عددن الصدديد فقددال إذا رميددج بسددهم فدداذ ر
اسددم هللا ف د و وجدتدده قددد قتددل فكددل إال أو تجددده قددد وقددع فددي مدداء فددال تاكددل ف ن د ال تدددري المدداء قتلدده أو
سهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الكلب طاكل من الصيد
[  ] 1470حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عدن مجالدد عدن الشدابي عدن عددي بدن حداتم قدال سدالج

رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عدن صدديد الكلددب المالددم قددال إذا أرسدلج ل د المالددم وذ ددرت اسددم هللا
فكدل مددا امسد عليد فد و أكدل فددال تاكددل ف نمدا امسد علددى ن سده قلددج طددا رسدول هللا أ أربددج إو خالطددج

كال بنددا ددالب أخددر قددال إنمددا ذ ددرت اسددم هللا علددى ل د ولددم تددذ ر علددى ليدره قددال سدداياو أكدره لدده أكلدده
قددال أبددو عيسددى والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
ولير م في الصيد والذبيحدة إذا وقادا فدي المداء أو ال طاكدل فقدال باضدهم فدي الذبيحدة إذا قطدع الحلقدوم

فوقع في الماء فمات فيه ف نه بؤ ل و و قول عبد هللا بن الم اره وقد اختلدف أ دل الالدم فدي الكلدب إذا

أكددل مددن الصدديد فقددال أكطددر أ ددل الالددم إذا أكددل الكلددب مندده فددال تاكددل و ددو قددول سدداياو وعبددد هللا بددن
الم داره والشدافاي وأحمدد ومسدحاو ورخدص بادا أ ددل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسددلم

ولير م في ا كل منه ومو أكل الكلب منه
باب ما جاء في صيد الما ار

[  ] 1471حدددانا بوسددف بددن عيسددى حدددانا و يددع حدددانا ز ر ددا عددن الشددابي عددن عدددي بددن حدداتم قددال
سالج النبي صلى هللا عليه وسلم عدن صديد الماد ار

فقدال مدا أصدبج بحدده فكدل ومدا أصدبج بارضده

فهددو وقيددذ حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن ز ر ددا عددن الشددابي عددن عدددي بددن حدداتم عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح والامل عليه عند أ ل الالم

كتاب الذبائح
باب ما جاء في الذبيحة بالمروة
[  ] 1472حدانا محمد بن طحيى القطاي حددانا عبدد ا علدى عدن سدايد عدن قتدادة عدن الشدابي عدن
جابر بن عبد هللا أو رجال من قومده صداد أرن دا أو ااندين فدذبحهما بمدروة فتالقهمدا حتدى لقدي رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم فساله فامره باكلهما قال وفي ال اب عن محمدد بدن صد واو و ارفدع وعددي بدن حداتم
قال أبو عيسى وقد رخص باا أ ل الالم أو بذ ي بمروة ولم بروا باكل ا رنب باسدا و دو قدول أكطدر

أ ل الالم وقد ره باضهم أكل ا رنب وقد اختلف أصحاب الشابي في رواطة دذا الحددب

فدروب داود

بدن أبددي نددد عددن الشددابي عددن محمددد بددن صد واو وروب عاصددم ا حددول عددن الشددابي عددن صد واو بددن

محمد أو محمد بن ص واو ومحمد بن صد واو أصدح وروب جدابر الجا دي عدن الشدابي عدن جدابر بدن
عبد هللا نحو حدب

قتادة عن الشابي و حتمل أو رواطة الشابي عنهما قال محمدد حددب

الشدابي عدن

جابر لير مح وم
كتاب ا طامة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في رايية أكل المصبورة
[  ] 1473حددانا أبدو ر ددب حددانا عبدد الددرحيم بدن سدليماو عددن أبدي أبدوب اإلفر قددي عدن صد واو بددن
سددليم عددن سددايد بددن المسدديب ع ددن أبددي الدددرداء قددال نهددى رس ددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن أك ددل
المجطمة و ي التي تصبر بالنبل قال وفي ال اب عن عر ا

وجابر وأبي ر رة قال أبو عيسى حدب

أبي الدرداء حدب

بدن سدار ة وأندل وابدن عمدر وابدن ع داح

لر ب

[  ] 1474حدددانا محمددد بددن طحيددى وليددر واحددد قددالوا حدددانا أبددو عاصددم عددن و ددب بددن أبددي خالددد قددال
حداتني أم حبي ة بنج الار ا

و و بن سار ة عن أبيهدا أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نهدى بدوم

خيبددر عددن لحددوم ددل ذي ندداب مددن الس د ع وعددن ددل ذي مخلددب مددن الطيددر وع دن لحددوم الحمددر ا ليددة
وعن المجطمة وعن الخليسة وأو توطا الح الى حتى طضان ما في بطدونهن قدال محمدد بدن طحيدى سد ل
أبددو عاصددم عددن المجطمددة قددال أو بنصددب الطيددر أو الشدديء فيرمددى وسد ل عددن الخليسددة فقددال الددذئب أو

الس ع بدر ه الرجل فياخذه منه فيموت في بده قبل أو بذ يها

[  ] 1475حدانا محمدد بدن عبدد ا علدى حددانا عبدد الدرزاو عدن الطدوري عدن سدماه عدن عكرمدة عدن

بن ع اح قدال نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو بتخدذ شديء فيده الدروي لرضدا قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح والامل عليه عند أ ل الالم

باب ما جاء في ذ اة الجنين
[  ] 1476حدانا محم د بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن مجالد قال حددانا سداياو بدن و يدع حددانا

ح ص بن اياث عن مجالد عن أبي الوداه عن أبي سدايد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ذ داة

الجندين ذ داة أمده قدال وفدي ال داب عدن جدابر وأبددي أمامدة وأبدي الددرداء وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى ددذا
حدب

حسن صحيح وقد روي من لير ذا الوجه عن أبي سايد والامل على ذا عندد أ دل الالدم مدن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م و ددو قددول سدداياو الطددوري وابددن الم دداره والشددافاي وأحمددد
ومسحاو وأبو الوداه اسمه جبر بن نوب
باب ما جاء في رايية ل ذي ناب وذي مخلب
[  ] 1477حدانا أ حمد بن الحسن حدانا عبد هللا بدن مسدلمة عدن مالد بدن أندل عدن بدن شدهاب عدن
أبددي إدر ددل الخ دوالني عددن أبددي اال ددة الخشددني قددال نهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن ددل ذي
ناب من الس اع حدانا سايد بن عبد الرحمن المخ ومدي وليدر واحدد قدالوا حددانا سداياو بدن عييندة عدن

ال ري عن أبي إدر ل الخوالني نحوه قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح وأبدو إدر دل الخدوالني

اسمه عائذ هللا بن عبد هللا
[  ] 1478حدانا محمود بن ليالو حددانا أبدو النضدر اشدم بدن القاسدم حددانا عكرمدة بدن عمدار عدن

طحيى بن أبي طير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم طاندي بدوم خيبدر
الحمددر اإلنسددية ولحددوم ال غددال و ددل ذي ندداب مددن الس د اع وذي مخلددب مددن الطيددر قددال وفددي ال دداب عددن
أبي ر رة وعر ا

بن سار ة وابن ع اح قال أبو عيسى حدب

جابر حدب

حسن لر ب

[  ] 1479حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أب دي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حددرم ددل ذي ندداب مددن الس د اع قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن والامل على ذا عند أكطر أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليده وسدلم وليدر م و دو قدول
عبد هللا بن الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما قطع من الحي فهو ميج
[  ] 1480حدانا محمد بن عبد ا على الصنااني حدانا سلمة بدن رجداء قدال حددانا عبدد الدرحمن بدن

عبد هللا بن دبنار عن ز د بن أسلم عن عطاء بدن طسدار عدن أبدي واقدد الليطدي قدال قددم النبدي صدلى هللا

عليه وسلم المدبنة و م طجبوو أسدنمة اإلبدل و قطادوو أليدات الغدنم قدال مدا قطدع مدن البهيمدة و دي حيدة
فهددي ميتددة حدددانا إب دراييم بددن طاقددوب الجوزجدداني حدددانا أبددو النضددر عددن عبددد الددرحمن بددن عبددد هللا بددن
دبنار نحوه قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

ز د بدن أسدلم والامدل علدى

ذا عند أ ل الالم وأبو واقد الليطي اسمه الحرث بن عوب
باب ما جاء في الذ اة في الحلق والل ة
[  ] 1481حدانا ناد ومحمدد بدن الادالء قدال حددانا و يدع عدن حمداد بدن سدلمة وقدال أحمدد بدن منيدع

حدانا ب د بن اروو أن انا حماد بن سلمة عن أبي الاشراء عن أبيده قدال قلدج طدا رسدول هللا أمدا تكدوو

الددذ اة إال فددي الحلددق والل ددة قددال لددو طانددج فددي فخددذ ا ج د أ عن د قددال أحمددد بددن منيددع قددال ب ددد بددن
دداروو ددذا فددي الضددرورة قددال وفددي ال دداب عددن ارفددع بددن خدددطج قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

نارفه إال من حددب

حمداد بدن سدلمة وال نادرب بدي الاشدراء عدن أبيده ليدر دذا الحددب

لر ددب ال

واختل دوا فدي

اسم أبي الاشراء فقال باضهم اسدمه أسدامة بدن قهطدم و قدال اسدمه طسدار بدن بدرز و قدال بدن بلد و قدال
اسمه عطارد نسب إلى جده
كتاب ا حكام وال وائد
باب ما جاء في قتل الوزغ
[  ] 1482حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر رة أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن قتدل وزلدة بالضدر ة ا ولدى داو لده دذا و دذا حسدنة

فد و قتلهدا فددي الضدر ة الطانيددة داو لده ددذا و دذا حسددنة فد و قتلهددا فدي الضدر ة الطالطددة داو لدده دذا و ددذا
حسددنة قددال وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود وسدداد وعائشددة وأم شددر قددال أبددو عيسددى حدددب
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في قتل الحيات

أبددي ر درة

[  ] 1483حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيده قدال قدال رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الط يتين وا بتر ف نهما بلتمساو ال صدر و سدقطاو الحبلدى
قال وفي ال اب عن بن مسداود وعائشدة وأبدي ر درة وسدهل بدن سداد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح وقدد روي عدن بدن عمدر عدن أبدي ل ابدة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى بادد ذلد عدن قتدل
حيات البيوت و ي الاوامر و روب عن بن عمر عن ز د بن الخطداب أطضدا وقدال عبدد هللا بدن الم داره

إنما طكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكوو دنيقة انها فضة وال تلتوي في مشيتها

[  ] 1484حدددانا ندداد حدددانا عبدددة عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن صددي ي عددن أبددي سددايد الخدددري قددال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إو لبيوتكم عما ار فحرجوا عليهن االادا فد و بددا لكدم بادد ذلد مدنهن

شيء فاقتلو ن قال أبو عيسى كذا روب عبيد هللا بن عمر ذا الحدب

عدن صدي ي عدن أبدي الخددري

وروب مال بن أنل ذا عن صي ي عدن أبدي السدائب مدولى شدام بدن ز درة عدن أبدي سدايد عدن النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم وفددي الحدددب
عن حدب

قصددة حدددانا بددذل ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد و ددذا أصددح

عبيد هللا بن عمر وروب محمد بن عجالو عن صي ي نحو رواطة مال

[  ] 1485حدانا ناد حدانا بن أبي زائدة حدانا بن أبي ليلى عن اابج البناني عدن عبدد الدرحمن بدن
أبدي ليلددى قدال قددال أبددو ليلدى قددال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم إذا رهددرت الحيددة فدي المسددكن فقولدوا
لها إنا نسدال باهدد ندوي و اهدد سدليماو بدن داود أو ال تؤذبندا فد و عدادت فاقتلو دا قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن لر ب ال نارفه من حدب

اابج البناني إال من ذا الوجه من حدب

بن أبي ليلى

باب ما جاء في قتل الكالب
[  ] 1486حدانا أحمد بن منيع حددانا شديم أخبرندا منصدور بدن زاذاو و دونل بدن عبيدد عدن الحسدن
عن عبد هللا بن مغ دل قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدوال أو الكدالب أمدة مدن ا مدم مدرت
بقتلها لها فاقتلوا منها ل اسود بهيم قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر وجدابر وأبدي ارفدع وأبدي أبدوب قدال

أبو عيسى حدب

عبد هللا بن مغ ل حدب

حسن صحيح و دروب فدي بادا الحددب

البهدديم شدديطاو والكلددب ا سددود البهدديم الددذي ال طكددوو فيدده شدديء مددن البيددا

أو الكلدب ا سدود

وقددد دره باددا أ ددل الالددم

صيد الكلب ا سود البهيم
باب ما جاء من امس

ل ا ما بنقص من أجره

[  ] 1487حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا إسددماعيل بدن إبدراييم عدن أبددوب عدن نددافع عدن بددن عمدر قددال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اقتنى ل ا أو اتخذ ل ا ليل بضدار وال لدب ماشدية نقدص مدن
أجره ل بوم قيراطاو قال وفي ال اب عن عبد هللا بن مغ ل وأبي ر رة وسداياو بدن أبدي ز يدر قدال أبدو
عيسددى حدددب

كلب زرع

بددن عمددر حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اندده قددال أو

[  ] 1488حددانا قتي دة حدددانا حمداد بدن ز ددد عدن عمدرو بددن دبندار عدن بددن عمدر أو رسدول هللا صددلى

هللا عليه وسلم أمر بقتل الكالب إال لب صيد أو لب ماشدية قيدل لده إو أبدا ر درة داو طقدول أو لدب
زرع فقال إو أبا ر رة له زرع قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1489حدانا عبيد بن أس اط بن محمد القرشي حدانا أبي عدن ا عمدل عدن إسدماعيل بدن مسدلم

عن الحسن عن عبد هللا بن مغ دل قدال إندي لممدن برفدع ألصداو الشدجرة عدن وجده رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسدلم و دو طخطدب فقدال لدوال أو الكدالب أمدة مدن ا مدم مدرت بقتلهدا فداقتلوا منهدا دل اسدود بهديم

ومدا مدن أ دل بيدج برت طدوو ل ددا إال نقدص مدن عملهدم دل بددوم قيدراط إال لدب صديد أو لدب حددرث أو
كلب لنم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن وقد روي ذا الحددب

مدن ليدر وجده عدن الحسدن عدن عبدد

هللا بن مغ ل عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1490حدددانا الحسددن بددن علددي الحل دواني وليددر واحددد قددالوا أخبرنددا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن

ال دري عد ن أبددي سددلمة بددن عبددد الددرحمن عددن أبدي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن اتخددذ
كل ا إال لب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره ل بوم قيدراط قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صددحيح و ددروب عددن عطدداء بددن أبددي ر دداي أندده رخددص إمسدداه الكلددب ومو دداو للرجددل شدداة واحدددة حدددانا

بذل إسحاو بن منصور حدانا حجاق بن محمد عن بن جر ج عن عطاء بهذا

باب ما جاء في الذ اة بالقصب وليره
[  ] 1491حدانا ناد حدانا أبو ا حو

عدن سدايد بدن مسدروو عدن ع اطدة بدن رفاعدة بدن ارفدع بدن

خدطج عن أبيه عن جدده ارفدع بدن خددطج قدال قلدج طدا رسدول هللا إندا نلقدى الاددو لددا وليسدج ماندا مددب
فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددا أنهددر الدددم وذ ددر اسددم هللا عليدده فكلددوه مددا لددم طكددن سددنا أو ر د ار

وساحداكم عن ذل أما السن فا دم وامدا ال در فمددب الح شدة حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن

سايد عن ساياو الطوري قال حدانا أبي ع اطة بن رفاعة بدن ارفدع بدن خددطج رضدى هللا تادالى عنده عدن
النبدي صددلى هللا عليده وسددلم نحدوه ولددم بدذ ر فيدده ع اطددة عدن أبيدده و دذا أصددح وع اطدة قددد سدمع مددن ارفددع

والامل على ذا عند أ ل الالم ال بروو أو بذ ى بسن وال با م

باب ما جاء في ال اير وال قر والغنم إذا ند فصار وحشيا برمى بسهم أم ال
[  ] 1492حدانا ناد حدانا أبو ا حو

عن سايد بن مسروو عن ع اطدة بدن رفاعدة بدن ارفدع عدن

أبيه عن جده رافع بن خدطج قال نا مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فندد بايدر مدن إبدل القدوم
ولم طكن ماهم خيل فرماه رجل بسدهم فح سده هللا فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو لهدذه البهدائم

أواب د د اوابددد الددوحل فمددا فاددل منهددا ددذا فددافالوا بدده كددذا حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا
سداياو عدن أبيده عدن ع اطدة بددن رفاعدة عدن جدده ارفدع بدن خدددطج عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحددوه
ولم بذ ر فيه ع اطة عن أبيه و ذا أصح والامل علدى دذا عندد أ دل الالدم و كدذا رواه شدع ة عدن سدايد

بن مسروو نحو رواطة ساياو

كتاب ا ضاحي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في فضل ا ضحية
[  ] 1493حدانا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني حددانا عبدد هللا بدن ندافع الصدائ

أبددو محمددد عددن أبددي المطنددى عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائش دة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم قددال مددا عمددل ادمددي مددن عمددل بددوم النحددر أحددب إلددى هللا مددن إ دراو الدددم إنهددا لتدداتي بددوم ال يامددة

بقرونها وأشداار ا وأرالفهدا وأو الددم ليقدع مدن هللا بمكداو قبدل أو طقدع مدن ا ر

وفي ال اب عن عمراو بن حصين وز د بن أرقم قال أبو عيسى دذا حددب
حدب

فطيبدوا بهدا ن سدا قدال

حسدن لر دب ال نارفده مدن

شدام بدن عدروة إال مدن دذا الوجده وأبدو المطندى اسدمه سدليماو بدن ب دد روب عنده بدن أبدي فددط

قال أبو عيسى و روب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم انده قدال فدي ا ضدحية لصداحبها بكدل شدارة

حسنة و روب بقرونها

باب ما جاء في ا ضحية بك شين
[  ] 1494حددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن قتددادة عدن أنددل بددن مالد قددال ضددحى رسددول هللا صددلى
هللا عليه وسلم بك شين املحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى و بر ووضع رجله على صد احهما قدال وفدي
ال داب عددن علدي وعائشددة وأبددي ر درة وأبددي أبددوب وجدابر وأبددي الدددرداء وأبدي ارفددع وابددن عمدر وأبددي بكدرة

أطضا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ا ضحية عن الميج
[  ] 1495حدددانا محمددد بددن عبيددد المحددار ي الكددوفي حدددانا شددر عددن أبددي الحسددناء عددن الحكددم عددن
حدنل عدن علددي أنده داو طضددحي بك شدين أحددد ما عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم وارخددر عدن ن سدده
فقيددل لدده فقددال أمرنددي بدده طانددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددال أدعدده أبدددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

شددر وقددد رخددص باددا أ ددل الالددم أو طضددحى عددن الميددج ولددم بددر

باضددهم أو طضددحى عندده وقددال عبددد هللا بددن الم دداره أحددب إلددي أو بتصدددو عندده وال طضددحى عندده ومو
ضدحى فدال طاكددل منهدا شددي ا و تصددو بهددا لهدا قددال محمدد قددال علدي بددن المددبني وقددد رواه ليدر شددر
قلج له أبو الحسناء ما اسمه فلم طارفه قال مسلم اسمه الحسن

باب ما جاء ما طستحب من ا ضاحي
[  ] 1496حددانا أبدو سدايد ا شددج حددانا ح دص بددن ايداث عدن جا ددر بدن محمدد عددن أبيده عدن أبددي

سددايد الخدددري قددال ضددحى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بك د ل أقددرو فحيددل طاكددل فددي سدواد و مشددي

فددي س دواد و ن ددر فددي سدواد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ح ص بن اياث

حسددن صددحيح لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

باب ماال طجوز من ا ضاحي
[  ] 1497حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا جر ددر بددن حددازم عددن محمددد بددن إسددحاو عددن ب ددد بددن أبددي
حبيددب عددن سددليماو بددن عبددد الددرحمن عددن عبيددد بددن فيددروز عددن البدراء بددن عددازب رفادده قددال ال طضددحى
بالارجدداء ب ددين رلاه ددا وال ب ددالاوراء ب ددين عور ددا وال بالمر ض ددة ب ددين مرض ددها وال بالاج دداء الت ددي ال تنق ددي
حدددانا ندداد حدددانا بددن أبددي ازئدددة أخبرنددا شددع ة عددن سددليماو بددن عبددد الددرحمن عددن عبيددد بددن فيددروز عددن
البراء بن عازب عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه بماناه قال أبو عيسدى دذا حددب
ال نارفه إال من حدب

عبيد بن فيروز عن البراء والامل على ذا الحدب

حسدن صدحيح

عند أ ل الالم

باب ما طكره من ا ضاحي
[  ] 1498حدانا الحسن بن علي الحلواني حدانا ب د بن داروو أخبرندا شدر بدن عبدد هللا عدن أبدي

إسحاو عدن شدر ح بدن النامداو الصدائدي و دو الهمدداني عدن علدي بدن أبدي طالدب قدال أمرندا رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم أو نستشرب الادين وا ذو وأو ال نضدحي بمقابلدة وال مددابرة وال شدرقاء وال خرقداء
حدددانا الحسددن بددن علددي ح د دانا عبيددد هللا بددن موسددى أخبرنددا إس درائيل عددن أبددي إسددحاو عددن شددر ح بددن
الناماو عن علي عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله وزاد قال المقابلدة مدا قطدع طدرب أذنهدا والمددابرة
م ددا قط ددع م ددن جان ددب ا ذو والش ددرقاء المش ددقوقة والخرق دداء المطقو ددة ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

حس ددن

صدحيح قدال أبددو عيسدى وشددر ح بدن النامدداو الصدائدي دو ددوفي مدن أصددحاب علدي وشددر ح بدن ددانة
كددوفي ولوالددده صددح ة مددن أصددحاب علددي وشددر ح بددن الحددارث الكندددي أبددو أميددة القاضددي قددد روب عددن
علي و لهم من أصحاب علي قوله أو نستشرب أي أو نن ر صحيحا
باب ما جاء في الجذع من الضاو في ا ضاحي
[  ] 1499حدا نا بوسف بن عيسى حدانا و يع حدانا عطماو بن واقد عن دام بن عبدد الدرحمن عدن

أبددي دداح قددال جلبددج لنمددا جددذعانا إلددى المدبنددة فكسدددت علددي فلقيددج أبددا ر درة فسددالته فقددال سددماج

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول ناددم أو نامددج ا ضددحية الجددذع مددن الضدداو قددال فانته دده الندداح
قددال وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح وأم بددالل ابنددة ددالل عددن أبيهددا وجددابر وع ددة بددن عددامر ورجددل مددن
أصدحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قددال أبدو عيسددى حددب

أبددي ر درة حدددب

حسدن لر ددب وقددد روي

ذا عن أبي ر درة موقوفدا وعطمداو بدن واقدد دو بدن محمدد بدن ز داد بدن عبدد هللا بدن عمدر بدن الخطداب

والامددل علددى ددذا عن ددد أ ددل الالددم مددن أص ددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وس ددلم وليددر م أو الجددذع م ددن

الضاو طج ي في ا ضحية

[  ] 1500حدانا قتي ة حدانا اللي

عن ب د بدن أبدي حبيدب عدن أبدي الخيدر عدن ع دة بدن عدامر أو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطاه لنما طقسمها على أصحابه ضحاطا ف قدي عتدود أو جددي فدذ رت
ذل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ضح به أنج قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح قدال

و يددع الجددذع مددن الضدداو طكددوو بددن سددنة أو سد اة أشددهر وقددد روي مددن ليددر ددذا الوجدده عددن ع ددة بددن

عامر أنده قدال قسدم رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ضدحاطا ف قدي جذعدة فسدالج النبدي صدلى هللا عليده

وسلم فقال ضح بها أنج حدانا بذل محمد بن بشار حدانا ب د بن اروو وأبدو داود قداال حددانا شدام

الدسددتوائي عددن طحيددى بددن أبددي طيددر عددن باجددة عددن عبددد هللا بددن بدددر عددن ع ددة بددن عددامر عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم بهذا الحدب

باب ما جاء في ا شتراه في ا ضحية
[  ] 1501حددانا أبددو عمددار الحسددين بددن حر د

حدددانا ال ضددل بددن موسددى عدن الحسددين بددن واقددد عددن

عل دداء بددن أحمددر عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال نددا مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي س د ر
فحضددر ا ضددحى فاشددتر نا فددي ال ق درة س د اة وفددي ال ايددر عش درة قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي

ا سد السلمي عن أبي ه عن جده وأبي أبدوب قدال أبدو عيسدى حددب
نارفه إال من حدب

بدن ع داح حددب

حسدن لر دب ال

ال ضل بن موسى

[  ] 1502حدددانا قتي ددة حدددانا مال د بددن أنددل عددن أبددي ال يددر عددن جددابر قددال نحرنددا مددع رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم بالحدببيددة البدنددة عددن سد اة وال قدرة عددن سد اة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م و ددو قددول

سدداياو الطددوري وابددن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو وقددال إسددحاو طج د ي أطضددا ال ايددر عددن عش درة
واحتج بحدب

بن ع اح

باب في الضحية باض اء القرو وا ذو
[  ] 1503حدددان ا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن سددلمة بددن هيددل عددن حجيددة بددن عدددي عددن علددي
قال ال قرة عدن سد اة قلدج فد و ولددت قدال اذبدح ولدد ا ماهدا قلدج فالارجداء قدال إذا بلغدج المنسد قلدج
فمكس ددورة الق ددرو ق ددال ال ب دداح أمرن ددا أو أمرن ددا رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم أو نستش ددرب الاين ددين

وا ذنين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح قال أبو عيسى وقد رواه ساياو عن سلمة بن هيل

[  ] 1504حددانا ندداد حدددانا عبدددة عدن سددايد عددن قتددادة عدن جددري بددن ليددب النهددي عددن علددي قددال

نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو طضدحى باعضدب القدرو وا ذو قدال قتدادة فدذ رت ذلد لسددايد

بن المسيب فقال الاضب ما بل النصف فما فوو ذل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو الشاة الواحدة تج ي عن أ ل البيج
[  ] 1505حداني طحيى بن موسى حدانا أبدو بكدر الحن دي حددانا الضدحاه بدن عطمداو حدداني عمدارة

بدن عبددد هللا قددال سددماج عطداء بددن طسددار طقددول سدالج أبددا أبددوب ا نصداري يدف انددج الضددحاطا علددى
عهددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال دداو الرجددل طضددحي بالشدداة عندده وعددن أ ددل بيتدده فيدداكلوو

و طاموو حتدى ت دا ى النداح فصدارت مدا تدرب قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وعمدارة بدن

عبد هللا و مدني وقد روب عنه مال بن أنل والامل على ذا عند بادا أ دل الالدم و دو قدول أحمدد
ومسددحاو واحتجددا بحدددب

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده ضددحى بك د ل فقددال ددذا عمددن لددم طضددح مددن

أمتدي وقدال باددا أ دل الالددم ال تجد
من أ ل الالم
باب الدليل على أو ا ضحية سنة

الشدداة إال عدن ن دل واحدددة و دو قددول عبدد هللا بددن الم داره وليدره

[  ] 1506حددانا أحمدد بدن منيدع حددانا شديم أخبرندا حجداق بدن أرطداة عدن جبلدة بدن سدحيم أو رجددال

سددال بددن عمددر عددن ا ضددحية أواج ددة ددي فقددال ضددحى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم والمسددلموو

فاعاد ددا عليدده فق ددال أتاقددل ض ددحى رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم والمس ددلموو قددال أب ددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم أو ا ضحية ليسج بواج ة ولكنها سدنة مدن سدنن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طستحب أو طامل بها و و قول ساياو الطوري وابن الم اره

[  ] 1507حدانا أحمد بن منيدع و نداد قداال حددانا بدن أبدي ازئددة عدن حجداق بدن أرطداة عدن ندافع عدن

بددن عمددر قددال أقددام رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بالمدبنددة عشددر سددنين طضددحي قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن

باب ما جاء في الذبح باد الصالة
[  ] 1508حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبدراييم عدن داود بدن أبدي ندد عدن الشدابي عدن
البراء بن عازب قال خطبندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي بدوم نحدر فقدال ال بدذبحن أحدد م حتدى
طصددلي قددال فقددام خددالي فقددال طددا رسددول هللا ددذا بددوم اللحددم فيدده مكددروه ومو عجلددج نسددكي طاددم أ لددي

وأ دل داري أو جي ارنددي قددال فاعددد ذبحدا اخددر فقددال طددا رسدول هللا عندددي عندداو لددبن و دي خيددر مددن شدداتي
لحدم أفاذبحهدا قدال ناددم و دي خيدر نسديكتي وال تجد

جذعدة بادده قدال وفددي ال داب عدن جدابر وجندددب

وأنددل وعددو مر بددن أشددار وابددن عمددر وأبددي ز ددد ا نصدداري قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح

والامل على ذا عند أكطدر أ دل الالدم أو ال طضدحى بالمصدر حتدى طصدلي اإلمدام وقدد رخدص قدوم مدن
أ ل الالم

دل القدرب فدي الدذبح إذا طلدع ال جدر و دو قدول بدن الم داره قدال أبدو عيسدى وقدد أجمدع أ دل

الالم أو ال طج

الجذع من الما وقالوا إنما طج

الجذع من الضاو

باب ما جاء في رايية أكل ا ضحية فوو االاة أطام
[  ] 1509حددانا قتي دة حدددانا الليد

عددن ندافع عدن بددن عمدر عددن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قددال ال

طاكل أحد م من لحم أضحيته فوو االاة أطام قال وفي ال اب عن عائشة وأندل قدال أبدو عيسدى حددب

بن عمر حدب

ذل

حسن صحيح ومنما داو النهدي مدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم متقددما ادم رخدص بادد

باب ما جاء في الرخصة في أكلها باد االث
[  ] 1510حدددانا محمددد بددن بشددار ومحمددود بددن لدديالو والحسددن بددن علددي الخ دالل وليددر واحددد قددالوا

أخبرنا أبو عاصم النبيل حدانا ساياو الطوري عن علقمدة بدن مرادد عدن سدليماو بدن بر ددة عدن أبيده قدال
قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نددج نهيددتكم عددن لحددوم ا ضدداحي فددوو اددالث ليتسددع ذو الطددول

على من ال طول له فكلوا ما بدا لكم وأطاموا وادخروا قال وفي ال اب عن بدن مسداود وعائشدة ونبيشدة
وأبددي سددايد وقتددادة بددن النامدداو وأنددل وأم سددلمة قددال أبددو عيسددى حدددب

بر دددة حدددب

حسددن صددحيح

والامل على ذا عند أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م
[  ] 1511حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو ا حددو

عددن أبددي إسددحاو عددن عددابل بددن ر ياددة قددال قلددج الم

المؤمنين أكاو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بنهدى عدن لحدوم ا ضداحي قالدج ال ولكدن قدل مدن داو
طضحي من الناح فاحب أو ططام من لم طكن طضحي ولقد نا نرفع الكراع فناكلده بادد عشدرة أطدام قدال

أبددو عيسددى ددذا حدددب

روي عنها ذا الحدب

حسددن صددحيح وأم المددؤمنين ددي عائشددة زوق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد

من لير وجه

باب ما جاء في ال رع والاتيرة
[  ] 1512حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن ال ددري عددن بددن المسدديب

عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال فدرع وال عتيدرة وال درع أول النتداق داو بنددتج
لهم فيذبحونه قال وفي ال اب عن نبيشة ومحندف بدن سدليم وأبدي الاشدراء عدن أبيده قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح والاتيرة ذبيحة انوا بذبحونها في رجدب طا مدوو شدهر رجدب نده أول شدهر مدن

أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القادة وذو الحجة والمحرم وأشدهر الحدج شدوال وذو القاددة وعشدر

من ذي الحجة ذل روي عن باا أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م

باب ما جاء في الا يقة
[  ] 1513حدددانا طحيددى بددن خلددف ال صددري حدددانا بشددر بددن الم ضددل أخبرنددا عبددد هللا بددن عطمدداو بددن
خطديم عدن بوسدف بدن ما د أنهدم دخلدوا علدى ح صدة بندج عبدد الدرحمن فسدالو ا عدن الا يقدة فداخبرتهم
أو عائشة أخبرتها أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم أمدر م عدن الغدالم شداتاو مكاف تداو وعدن الجار دة
شاة قال وفي ال اب عن علي وأم رز و ر دة وسمرة وأبي ر رة وعبد هللا بن عمدرو وأندل وسدلماو بدن
عامر وابن ع اح قال أبو عيسى حدب

عائشدة حددب

حسدن صدحيح وح صدة دي بندج عبدد الدرحمن

بن أبي بكر الصدبق
باب ا ذاو في أذو المولود
[  ] 1514حدانا محمد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد وعبدد الدرحمن بدن مهددي قداال أخبرندا سداياو
عن عاصم بن عبيد هللا عن عبيد هللا بن أبي رافع عن أبيه قدال أربدج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
أذو فددي أذو الحسددن بددن علددي حددين ولدتدده فاطمددة بالصددالة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح

والامل في الا يقة على ما روي عن النبدي هللا عليده وسدلم مدن ليدر وجده عدن الغدالم شداتاو متكاف تداو
وعددن الجار ددة شدداة وروي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أطضددا اندده عددق عددن الحسددن بشدداة وقددد ذ ددب
باا أ ل الالم إلى ذا الحدب

[  ] 1515حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا شددام بددن حسدداو عددن ح صددة
بنددج سددير ن عددن الر دداب عددن سددلماو بددن عددامر الضددبي قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددع
الغالم ع يقة فا ر قوا عنه دما وأميطوا عنه ا ذب حدانا الحسن بن أعين حدانا عبد الرزاو أخبرندا بدن
عيينة عن عاصم بن سليماو ا حول عدن ح صدة بندج سدير ن عدن الر داب عدن سدلماو بدن عدامر عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم مطله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1516حدانا الحسن بدن علدي الخدالل حددانا عبدد الدرزاو عدن بدن جدر ج أخبرندا عبيدد هللا بدن أبدي

ب د عدن سد اع بدن اابدج أو محمدد بدن اابدج بدن سد اع أخبدره أو أم درز أخبرتده أنهدا سدالج رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم عن الا يقة فقدال عدن الغدالم شداتاو وعدن ا نطدى واحددة وال طضدر م ذ ارندا دن أم

إنااا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 1517حددانا سددلمة بدن شددبيب حددانا أبد و المغيدرة عددن ع يددر بدن ماددداو عدن سددليم بدن عددامر عددن

أبي أمامة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خيدر ا ضدحية الكد ل وخيدر الك دن الحلدة قدال أبدو
عيسى ذا حدب

لر ب وع ير بن ماداو طضاف في الحدب

باب
[  ] 1518حدانا أحمد بن منيع حدانا روي بن ع ادة حدانا بن عوو حدانا أبدو رملدة عدن محندف بدن

سليم قال نا وقوفا مع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بارفدات فسدماته طقدول طدا أبهدا النداح علدى دل أ دل
بيج في ل عام أضحية وعتيرة دل تددروو مدا الاتيدرة دي التدي تسدمونها الرجبيدة قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن لر ب وال نارب ذا الحدب

إال من ذا الوجه من حدب

بن عوو

باب الا يقة بشاة
[  ] 1519حدانا محمد بن طحيى القطاي حدانا عبد ا على بن عبدد ا علدى عدن محمدد بدن إسدحاو

عن عبد هللا بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علدي بدن أبدي طالدب قدال عدق رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم عددن الحسددن بشدداة وقددال طددا فاطمددة احلقددي أرسدده وتصدددقي ب نددة شدداره فضددة قددال
فوزنته فكاو وزنه در ما أو باا در م قال أبو عيسى دذا حددب

وأبو جا ر محمد بن علي بن الحسين لم بدره علي بن أبي طالب

حسدن لر دب ومسدناده لديل بمتصدل

باب
[  ] 1520حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا أز در بدن سداد السدماو عدن بدن عدوو عدن محمدد بدن
سددير ن عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي بك درة عددن أبيدده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم خطددب اددم ن د ل فدددعا

حسن صحيح

بك شين فذبحهما قال أبو عيسى ذا حدب
باب

[  ] 1521حدددانا قتي ددة حدددانا طاقددوب بددن عبددد الددرحمن عددن عمددرو بددن أبددي عمددرو عددن المطلددب عددن

جدابر بدن عبددد هللا قدال شددهدت مدع النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم ا ضددحى بالمصدلى فلمددا قضدى خطبتدده
ند ل عددن منب دره فدداتي بك د ل فذبحدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بيددده وقددال بسددم هللا وهللا أكبددر ددذا
عني وعمن لم طضح من أمتي قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجده والامدل علدى دذا عندد

أ ل من أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م أو طقدول الرجدل إذا ذبدح بسدم هللا وهللا أكبدر و دو
قول بن الم اره والمطلب بن عبد هللا بن حنطب طقال إنه لم طسمع من جابر
باب من الا يقة
[  ] 1522حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا علددي بددن مسددهر عددن إسددماعيل بددن مسددلم عددن الحسددن عددن
سددمرة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الغددالم م درتهن با يقتدده بددذبح عندده بددوم السددابع و سددمى
و حلددق أرسدده حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا سددايد بددن أبددي عرو ددة عددن

قتددادة عددن الحسددن عددن سددمرة بددن جندددب عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا
حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم طسددتحبوو أو بددذبح عددن الغددالم الا يقددة بددوم

السددابع فد و لددم بتهيددا بددوم السددابع فيددوم ال اربددع عشددر فد و لددم بتهيددا عددق عندده بددوم حدداد وعشددر ن وقددالوا ال

طج

في الا يقة من الشاة إال ما طج

في ا ضحية

باب تره أخذ الشار لمن أراد أو طضحي
[  ] 1523حدانا أحمد بن الحكم ال صري حدانا محمد بن جا ر عدن شدع ة عدن مالد بدن أندل عدن
عمرو أو عمر بن مسلم عن سايد بن المسيب عن أم سدلمة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن

رأب الل ذي الحجة وأراد أو طضحي فال طاخذو من شاره وال مدن أر داره قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح والصحيح و عمرو بن مسلم قد روب عنه محمد بدن عمدرو بدن علقمدة وليدر واحدد وقدد

روي ذا الحدب

عن سايد بن المسيب عن أبي سدلمة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدن ليدر دذا

الوجده نحدو دذا و دو قدول باددا أ دل الالدم و ده داو طقدول سددايد بدن المسديب وملدى دذا الحددب

ذ ددب

أحمدد ومسددحاو ورخدص باددا أ دل الالددم فدي ذلد فقدالوا ال بدداح أو طاخدذ مددن شداره وأر دداره و دو قددول
الشددافاي واحددتج بحدددب

عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو ب ا د

بالهدددي مددن المدبنددة فددال

طجتنب شي ا مما طجتنب منه المحرم
كتاب النذور وا طماو عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو ال نذر في ماصية
[  ] 1524حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو ص د واو عددن بددونل بددن ب ددد عددن بددن شددهاب عددن أبددي سددلمة عددن

عائشددة قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال نددذر فددي ماصددية و ارتدده ددارة طمددين قددال وفددي
ال دداب عددن بددن عمددر وجددابر وعمدراو بددن حص دين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
طسمع ذا الحدب

ال طصددح و ال ددري لددم

من أبي سلمة قال سماج محمدا طقول روب ليدر واحدد مدنهم موسدى بدن عت دة وابدن

أبي عتيق عن ال ري عدن سدليماو بدن أرقدم عدن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن أبدي سدلمة عدن عائشدة عدن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال محمد والحدب

و ذا

[  ] 1525ح دددانا أب ددو إس ددماعيل الترم ددذي واس ددمه محم ددد ب ددن إس ددماعيل ب ددن بوس ددف ح دددانا أب ددوب ب ددن

سليماو بن بالل حدانا أبو بكر بن أبي أو ل عن سليماو بن بالل عن موسى بدن ع دة وعبدد هللا بدن

أبي عتيق عن ال ري عدن سدليماو بدن أرقدم عدن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن أبدي سدلمة عدن عائشدة عدن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال نذر في ماصية هللا و ارتده دارة طمدين قدال أبدو عيسدى دذا حددب
لر ب و و أصح من حددب

أبدي صد واو عدن بدونل وأبدو صد واو دو مكدي واسدمه عبدد هللا بدن سدايد

بن عبد المل بن مرواو وقد روب عنه الحميدي ولير واحدد مدن جلدة أ دل الحددب

وقدال قدوم مدن أ دل

الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م ال نذر فدي ماصدية هللا و ارتده دارة طمدين و دو
قددول أحمددد ومسددحاو واحتجددا بحدددب

ال ددري عددن أبددي سددلمة عددن عائشددة وقددال باددا أ ددل الالددم مددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م ال نددذر فددي ماصددية وال ددارة فددي ذل د و ددو قددول مال د

والشافاي

باب من نذر أو ططيع هللا فليطاه
[  ] 1526حدانا قتي ة بن سايد عن مال بن أنل عن طلحدة بدن عبدد الملد ا بلدي عدن القاسدم بدن
محمددد عددن عائشددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن نددذر أو ططيددع هللا فليطادده ومددن نددذر أو

طاصي هللا فدال طاصده حددانا الحسدن بدن علدي الخدالل حددانا عبدد هللا بدن نميدر عدن عبيدد هللا بدن عمدر
عددن طلحددة بددن عبددد الملد ا بلددي عددن القاسددم بددن محمددد عددن عائشددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه طحيى بن أبي طير عدن القاسدم بدن محمدد و دو

قول باا أ ل الالم من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م و ده طقدول مالد والشدافاي قدالوا
ال طاصي هللا وليل فيه ارة طمين إذا او النذر في ماصية
باب ما جاء ال نذر فيما ال طمل بن ادم
[  ] 1527حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددحاو بددن بوسددف ا زرو عددن شددام الدسددتوائي عددن طحيددى
بدن أبددي طيدر عددن أبدي قالبد ة عدن اابددج بددن الضدحاه عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قدال لدديل علددى
الابد نذر فيما ال طمل قال وفي ال اب عن عبد هللا بن عمرو وعمراو بن حصين قال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ارة النذر إذا لم طسم
[  ] 1528حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو بكددر بددن عي داح حددداني محمددد مددولى المغي درة بددن شددع ة

حداني اب بن علقمدة عدن أبدي الخيدر عدن ع دة بدن عدامر قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
ك ارة النذر إذا لم طسم ارة طمين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء فيمن حلف على طمين فرأب لير ا خي ار منها
[  ] 1529حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى الصددنااني حدددانا الماتمددر بددن سددليماو عددن بددونل ددو بددن

عبيد حدانا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدا عبدد الدرحمن

ال تسددال اإلمددارة ف ن د إو أتت د عددن مسددالة و لددج إليهددا ومو أتت د عددن ليددر مسددالة أعنددج عليهددا ومذا
حل ج على طمين فرأبج لير ا خي ار منها فائج الذي و خير ولتك در عدن طميند وفدي ال داب عدن علدي
وجددابر وعدددي بددن حدداتم وأبددي الدددرداء وأنددل وعائشددة وعبددد هللا بددن عمددر وأبددي ر درة وأم سددلمة وأبددي
موسى قال أبو عيسى حدب

عبد الرحمن بن سمرة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الك ارة قبل الحن
[  ] 1530حددانا قتي ددة عددن مالد بدن أنددل عددن سددهيل بدن أبددي صددالح عددن أبيده عددن أبددي ر درة عددن
النبي صلى هللا عليه وسلم قدال مدن حلدف علدى طمدين فدرأب لير دا خيد ار منهدا فليك در عدن طمينده ولي ادل
قال وفي ال اب عن أم سلمة قال أبو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى دذا

عند أكطر أ ل الالم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م أو الك ارة قبدل الحند

تجد

قول مال بن أنل والشافاي وأحمد ومسحاو وقال باا أ ل الالم ال طك ر إال باد الحند

قدال سداياو

الطوري إو ر باد الحن

أحب إلي ومو ر قبل الحن

و دو

أج أه

باب ما جاء في االستطناء في اليمين
[  ] 1531حدانا محمود بن ليالو حددانا عبدد الصدمد بدن عبدد الدوارث حدداني أبدي وحمداد بدن سدلمة

عن أبدوب عدن ندافع عدن بدن عمدر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن حلدف علدى طمدين فقدال
إو شاء هللا فقد استطنى فال حن
حددب

عليه قال وفي ال اب عن أبي ر درة قدال أبدو عيسدى حددب

بدن عمدر

حسددن وقدد رواه عبيددد هللا بدن عمددر وليدره عددن ندافع عددن بدن عمددر موقوفدا و كددذا روي عدن سددالم

عددن بددن عمددر رضددى هللا تاددالى عندده عنهمددا موقوفددا وال نالددم أحدددا رفادده ليددر أبددوب السددختياني وقددال

إسدماعيل بدن إبدراييم و داو أبدوب أحياندا برفاده وأحياندا ال برفاده والامدل علدى دذا عندد أكطدر أ دل الالدم
من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م أو االستطناء إذا او موصوال بداليمين فدال حند

و و قول ساياو الطوري وا وزاعي ومال بن أنل وعبد هللا بن الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو

عليده

[  ] 1532حدانا طحيى بن موسى حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عدن بدن طداوح عدن أبيده عدن أبدي

ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من حلف على طمدين فقدال إو شداء هللا لدم طحند

عيسددى سددالج محمددد بددن إسددماعيل ع ددن ددذا الحدددب
اختصره من حدب

فقددال ددذا ح دددب

قدال أبدو

خطددا أخطددا فيدده عبددد ال ددرزاو

مامر عن بن طاوح عن أبيه عن أبي ر رة عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال

إو سددليماو بددن داود قددال طددوفن الليلددة علددى سد اين امدرأة تلددد ددل ام درأة لالمددا فطدداب علدديهن فلددم تلددد
امدرأة مددنهن إال امدرأة نصددف لددالم فقددال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم لددو قددال إو شدداء هللا لكدداو مددا

قال كذا روي عن عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن بدن طداوح عدن أبيده دذا الحددب

ام درأة وقددد روي ددذا الحدددب

بطولده وقدال سد اين

مددن ليددر وجدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال قددال

سليماو بن داود طوفن الليلة على مائة امرأة
باب ما جاء في رايية الحلف بغير هللا
[  ] 1533حدانا قتي ة حدانا ساياو عن ال ري عن سالم عن أبيه سمع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
و و طقول وأبي وأبدي فقدال أال إو هللا بنهداكم أو تحل دوا بوبدائكم فقدال عمدر فدحهللا مدا حل دج بده بادد ذلد
ذاك ار وال اا ار قال وفي ال اب عدن اابدج بدن الضدحاه وابدن ع داح وأبدي ر درة وقتيلدة بدن سدمرة قدال أبدو
عيسى حدب

بن عمدر حد دب

حسدن صدحيح قدال أبدو عيسدى قدال أبدو عبيدد ماندى قولده وال ااد ار أي لدم

ااره عن ليري طقول لم أذ ره عن ليري

[  ] 1534حدددانا ندداد حدددانا عبدددة عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن عمددر أو رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم أدره عمر و و في ر دب و دو طحلدف بابيده فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
إو هللا بنه دداكم أو تحل د دوا بوب ددائكم ليحل ددف ح ددالف ب دداهلل أو ليس ددكج ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

حس ددن

صحيح
[  ] 1535حدانا قتي ة حددانا أبدو خالدد ا حمدر عدن الحسدن بدن عبيدد هللا عدن سداد بدن عبيددة أو بدن
عمدر سدمع رجدال طقدول ال والكع دة فقدال بدن عمدر ال طحلدف بغيدر هللا فد ني سدماج رسدول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم طقددول مددن حلددف بغيددر هللا فقددد ددر أو أشددره قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الحدددب

حسددن وفسددر ددذا

عنددد باددا أ ددل الالددم أو قولدده فقددد ددر أو أشددره علددى التغلدديط والحجددة فددي ذل د حدددب

بددن

عمددر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم سددمع طقددول وأبددي وأبددي فقددال أال إو هللا بنهدداكم أو تحل دوا بوبددائكم

وحدب

أبي ر رة عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم انده قدال مدن قدال فدي حل ده والدالت والاد ب فليقدل ال

إلده إال هللا قددال أبدو عيسددى دذا مطددل مدا روي عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم اندده قدال إو الر دداء شددره
وقد فسر باا أ ل الالدم دذه ارطدة ل فمدن داو برجدو لقداء ر ده فليامدل عمدال صدالحا و ارطدة قدال ال

برائي
باب ما جاء فيمن طحلف بالمشي وال طستطيع
[  ] 1536ح دددانا عب ددد الق دددوح ب ددن محم ددد الاط ددار ال ص ددري ح دددانا عم ددرو ب ددن عاص ددم ع ددن عمد دراو

القطدداو عددن حميددد عددن أنددل قددال نددذرت ام درأة أو تمشددي إلددى بيددج هللا فس د ل نبددي هللا صددلى هللا عليدده
وسلم عن ذل فقال إو هللا لغني عن مشديها مرو دا فلتر دب قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وع دة بدن
عددامر وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

أنددل حدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده والامددل

على ذا عند باا أ ل الالم وقالوا إذا نذرت امرأة أو تمشي فلتر ب ولتهد شاة

[  ] 1537حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا خالددد بددن الحددارث حدددانا حميددد عددن اابددج عددن
أنل قال مر النبي صلى هللا عليه وسلم بشيد بير بتهدادب بدين ابنيده فقدال مدا بدال دذا قدالوا طدا رسدول
هللا نذر أو طمشدي قدال إو هللا عد وجدل لغندي عدن تادذبب دذا ن سده قدال فدامره أو بر دب حددانا محمدد

بددن المطنددى حدددانا بددن أبددي عدددي عددن حميددد عددن أنددل أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم رأب رجددال
فذ ر نحوه
باب في رايية النذر
[  ] 1538حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة قددال قددال رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم ال تنددذروا ف د و الن ددذر ال طغنددي مددن القدددر شددي ا ومنم ددا
طسدتخرق بده مدن ال خيدل قدال وفدي ال داب عدن بدن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسددن

صحيح والامل على ذا عند باا أ ل الالم من أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م ر دوا

الن ددذر وق ددال عب ددد هللا ب ددن الم دداره مان ددى الكرايي ددة ف ددي الن ددذر ف ددي الطاع ددة والماص ددية ومو ن ددذر الرج ددل
بالطاعة فوفى به فله فيه أجر و كره له النذر

باب ما جاء في وفاء النذر
[  ] 1539حدانا إسحاو بن منصور أخبرنا طحيى بن سايد القطاو عن عبيد هللا بدن عمدر عدن ندافع
عن بن عمر عن عمر قال قلج طا رسدول هللا إندي ندج ندذرت أو أعتكدف ليلدة فدي المسدجد الحدرام فدي
الجا ليدة قدال أوب بندذره قدال وفدي ال دداب عدن عبدد هللا بدن عمدرو وابددن ع داح قدال أبدو عيسدى حدددب
عمددر حدددب

حسددن صددحيح وقددد ذ ددب باددا أ ددل الالددم إلددى ددذا الحدددب

قددالوا إذا اسددلم الرجددل وعليدده

ن ددذر طاع ددة فلي ددف ب دده وق ددال با ددا أ ددل الال ددم م ددن أص ددحاب النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ولي ددر م ال

اعتكدداب إال بصددوم وقددال اخددروو مددن أ ددل الالددم لدديل علددى الماتكددف صددوم إال أو بوجددب علددى ن سدده
صدوما واحتجدوا بحدددب

عمددر اندده نددذر أو طاتكددف ليلددة فددي الجا ليددة فددامره النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

بالوفاء و و قول أحمد ومسحاو
باب ما جاء يف او طمين النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1540حدانا علي بن حجر أخبرنا عبد هللا بن الم اره وعبد هللا بن جا در عدن موسدى بدن ع دة

عن سالم بن عبد هللا عن أبيه قال طي ار ما او رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم طحلدف بهدذه اليمدين ال
ومقلب القلوب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في اواب من أعتق رن ة
[  ] 1541حددانا قتي دة حددانا الليد

عدن بددن الهداد عدن عمدر بدن علدي بددن الحسدين بدن علدي بدن أبددي

طالددب عددن سددايد بددن مرجانددة عددن أبددي ر درة قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن
أعتددق رن ددة مؤمنددة اعتددق هللا مندده بكددل عضددو مندده عض دوا مددن النددار حت دى طاتددق فرجدده ب رجدده قددال فددي
ال اب عن عائشة وعمرو بن ع سة وابن ع اح وواالة بن ا سقع وأبي أمامدة وع دة بدن عدامر و ادب
بدن مدرة قدال أبدو عيسدى حدددب

أبدي ر درة دذا حددب

حسدن صددحيح لر دب مدن دذا الوجده وابدن الهدداد

اسمه ب د بن عبد هللا بن أسامة بن الهاد و دو مددني اقدة قدد روب عنده مالد بدن أندل وليدر واحدد مدن
أ ل الالم

باب ما جاء في الرجل بلطم خادمه
[  ] 1542حدانا أبو ر ب حدانا المحار ي عن شدع ة عدن حصدين عدن دالل بدن طسداب عدن سدو د

بن مقرو الم ني قال لقد رأبتنا سد اة إخدوة مدا لندا خدادم إال واحددة فلطمهدا أحددنا فامرندا النبدي صدلى هللا
عليه وسلم أو ناتقها قال وفي ال اب عن بن عمر قال أبو عيسى دذا حددب
ليددر واحددد ددذا الحدددب

حسدن صدحيح وقدد روب

عددن حصددين بددن عبددد الددرحمن فددذ ر باضددهم فددي الحدددب

قددال لطمهددا علددى

وجهها
باب ما جاء في رايية الحلف بغير ملة اإلسالم
[  ] 1543حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددحاو بدن بوسددف ا زرو عددن شددام الدسددتوائي عددن طحيددى
بن أبي طير عن أبي قالبة عن اابج بن الضحاه قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدن حلدف
بملة لير اإلسالم اذبا فهو ما قال قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد اختلدف أ دل الالدم

في ذا إذا الرجل بملة سوب اإلسالم فقال و بهودي أو نصراني إو فال دذا و دذا ف ادل ذلد الشديء
فقدال باضدهم قدد أتدى ع يمدا وال ددارة عليده و دو قدول أ دل المدبندة و دده طقدول مالد بدن أندل وملدى ددذا

القول ذ ب أبو عبيد وقال باا أ ل الالم من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم والتداباين وليدر م
عليه في ذل الك ارة و و قول ساياو وأحمد ومسحاو
باب
[  ] 1544حددانا محمددود بدن لدديالو حدددانا و يدع عددن سداياو عددن طحيددى بدن سددايد عدن عبيددد هللا بددن
زحر عن أبي سايد الرعيني عن عبدد هللا بدن مالد اليحصدبي عدن ع دة بدن عدامر قدال قلدج طدا رسدول
هللا إو أختددي نددذرت أو تمشددي إلددى البيددج حافيددة ليددر مختمدرة فقددال النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا
ال طصنع بشقاء أخت شي ا فلتر ب ولتختمر ولتصم االاة أطام قال وفي ال داب عدن بدن ع داح قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن والامل على ذا عند أ ل الالم و و قول أحمد ومسحاو

باب
[  ] 1545حدانا إسحاو بن منصور حددانا أبدو المغيدرة حددانا ا و ازعدي حددانا ال دري عدن حميدد بدن
عبددد الددرحمن عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن حلددف مددنكم فقددال فددي حل دده

والالت والا ب فليقل ال إله إال هللا ومن قدال تادال أقدامره فليتصددو قدال أبدو عيسدى دذا حددب
صحيح وأبو المغيرة و الخوالني الحمصي واسمه عبد القدوح بن الحجاق

حسدن

باب ما جاء في قضاء النذر عن الميج
[  ] 1546حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

ع ددن بددن شددهاب عددن عبيددد هللا ب ددن عبددد هللا بددن عت ددة عددن ب ددن

ع داح أو سداد بدن ع دادة اسدت تى رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي نددذر داو علدى أمده توفيدج قبددل
أو تقضيه فقال النبي صلى هللا عليه وسلم أقا عنها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في فضل من أعتق
[  ] 1547حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى حدددانا عم دراو بددن عيينددة ددو أخددو سدداياو بددن عيينددة عددن
حصدين عدن سدالم بدن أبدي الجادد عدن أبدي أمامددة وليدره مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أطمددا امددر مسددلم أعتددق ام د أر مسددلما دداو فكاكدده مددن النددار طج د ي ددل
عضددو مندده عض دوا مندده وأطمددا امددر مسددلم أعتددق ام درأتين مسددلمتين انتددا فكاكدده مددن النددار طج د ي ددل
عضددو منهمددا عض دوا مندده وأطمددا ام درأة مسددلمة أعتقددج ام درأة مسددلمة انددج فكاكهددا مددن النددار طج د ي ددل
عضددو منهددا عض دوا منهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
عيسددى وفددي الحدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده قددال أبددو

مددا بدددل علددى أو عتددق الددذ ور للرجددال أفضددل مددن عتددق اإلندداث لقددول رسددول هللا

صدلى هللا عليده وسدلم مدن أعتدق امد أر مسدلما داو فكاكده مدن الندار طجد ي دل عضدو منده الحددب
في طرقه
كتاب السير عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

صدح

باب ما جاء في الدعوة قبل القتال
[  ] 1548حدددانا قتي ددة ح دددانا أبددو عوان ددة عددن عط دداء بددن السددائب ع ددن أبددي ال خت ددري أو جيشددا م ددن
جيوح المسلمين او امير م سلماو ال ارسي حاصروا قص ار من قصور فارح فقالوا طدا أبدا عبدد هللا أال
ننهد إليهم قال د عوني أدعهم ما سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بددعو م فاتدا م سدلماو فقدال
لهددم إنمددا أنددا رجددل مددنكم فارسددي تددروو الاددرب ططياددونني ف د و أسددلمتم فلكددم مطددل الددذي لنددا وعلدديكم مطددل
الذي علينا ومو أبيتم إال دبنكم تر نداكم عليده وأعطوندا الج دة عدن بدد وأندتم صدالروو قدال ورطدن إلديهم
ب ال ارسدية وأندتم ليدر محمددودبن ومو أبيدتم نابدذناكم علدى سدواء قدالوا مدا نحدن بالددذي ناطدي الج دة ولكنددا
نقاتلكم فقالوا طا أبا عبدد هللا أال ننهدد إلديهم قدال ال فددعا م االادة أطدام إلدى مطدل دذا ادم قدال انهددوا إلديهم

قددال فنهدددنا إلدديهم ف تحنددا ذل د القصددر قددال وفددي ال دداب عددن بر دددة والنامدداو بددن مقددرو وابددن عمددر وابددن
ع داح وحدددب

سدلماو حدددب

حسدن ال نارفدده إال مددن حددب

عطدداء بدن السددائب وسدماج محمدددا طقددول

أبو ال ختري لم بدره سلماو نه لم بدره عليا وسلماو مات قبل علي وقد ذ ب بادا أ دل الالدم مدن

أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م إلدى دذا و أروا أو بددعوا قبدل القتدال و دو قدول إسدحاو بدن

إبراييم قال إو تقدم إليهم في الدعوة فحسن طكوو ذل أ يب وقال بادا أ دل الالدم دعدوه اليدوم وقدال

أحمد ال أعرب اليوم أحدا بدعى وقال الشافاي ال طقاتل الادو حتى بدعوا إال أو طاجلوا عدن ذلد فد و

لم ط ال فقد بلغتهم الدعوة
باب

[  ] 1549حدددانا محمددد بددن طحيددى الادددني المكددي و كنددى بددابي عبددد هللا الرجددل الصددالح ددو بددن أبددي
عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن عبددد الملد بددن نوفددل بددن مسدداحق عددن بددن عصددام الم نددي عددن أبيدده

و انج له صح ة قال او رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا باد
مسجدا وسماتم مؤذنا فال تقتلوا أحدا ذا حدب

لر ب و و حدب

جيشدا أو سدر ة طقدول لهدم إذا أربدتم

بن عيينة

باب في البيات والغارات
[  ] 1550حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حددداني مال د بددن أنددل عددن حميددد عددن أنددل أو رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم حددين خددرق إلددى خيبددر أتا ددا لدديال و دداو إذا جدداء قومددا بليددل لددم طغددر علدديهم حتددى
طص د ح فلمددا أص د ح خرجددج بهددود بمسدداحيهم ومكدداتلهم فلمددا رأوه قددالوا محمددد وافددق وهللا محمددد الخمدديل
فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم هللا أكبددر خر ددج خيبددر إنددا إذا ن لنددا بسدداحة قددوم ل فسدداء ص د اي
المنذر ن
[  ] 1551حدددانا قتي ددة ومحمددد بددن بشددار قدداال حدددانا مادداذ بددن مادداذ عددن سددايد بددن أبددي عرو ددة عددن
قتادة عن أنل عدن أبدي طلحدة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو إذا رهدر علدى قدوم أقدام بارصدتهم
االاا ذا حدب

حسن صحيح وحدب

حميد عن أندل حددب

حسدن صدحيح وقدد رخدص قدوم مدن أ دل

الالددم فددي الغددارة باللي ددل وأو ببيت دوا و ر دده باض ددهم وقددال أحمددد ومسددحاو ال ب دداح أو ببيددج الادددو ل دديال
ومانى قوله وافق محمد الخميل طاني به الجيل
باب في التحر ق والتخر ب
[  ] 1552حدانا قتي ة حدانا اللي

عن نافع عدن بدن عمدر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حدرو

نخدل بندي النضدير وقطدع و دي البدو رة فدان ل هللا ل مدا قطادتم مدن ليندة أو تر تمو دا قائمدة علدى أصددولها

ف ذو هللا وليخ ي ال اسقين و وفي ال اب عن بن ع اح و ذا حدب

حسن صحيح وقد ذ دب قدوم مدن

أ ل الالم ذا ولدم بدروا باسدا بقطدع ا شدجار وتخر دب الحصدوو و دره باضدهم ذلد و دو قدول ا و ازعدي
ق ددال ا و ازع ددي ونه ددى أبد ددو بك ددر الص دددبق ب دددد أو طقط ددع ش ددج ار مطمد د ار أو طخدددرب ع ددام ار وعم ددل بد ددذل

المسددلموو باددده وقددال الشددافاي ال بدداح بددالتحر ق فددي أر

وقدد تكددوو فدي مواضددع ال طجدددوو منده بدددا فامددا بالابد

الادددو وقطددع ا شددجار والطمددار وقددال أحمددد

فددال تحدرو وقددال إسددحاو التحر دق سددنة إذا دداو

أنكى فيهم
باب ما جاء في الغنيمة
[  ] 1553حدددانا محمددد بددن عبيددد المحددار ي حدددانا أس د اط بددن محمددد عددن سددليماو التيمددي عددن سدديار

عددن أبددي أمامددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا فضددلني عددن ا نبيدداء أو قددال أمتددي علددى
ا مم وأحل لنا الغنائم وفي ال اب عن علي وأبي ذر وعبد هللا بن عمدرو وأبدي موسدى وابدن ع داح قدال

أبو عيسى حدب

أبي أمامة حددب

حسدن صدحيح وسديار دذا طقدال لده سديار مدولى بندي مااو دة وروب

عنه سليماو التيمي وعبد هللا بن بحير ولير واحد حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن جا در عدن

الاددالء بددن عبددد الددرحمن عددن أبيدده عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال فضددلج علددى
ا نبيدداء بسددج أعطيددج جوامددع الكلددم ونصددرت بالرعددب وأحلددج لددي الغنددائم وجالددج لددي ا ر
وطهو ار وأرسلج إلى الخلق افة وختم بي النبيوو ذا حدب

مسددجدا

حسن صحيح

باب في سهم الخيل
[  ] 1554حدانا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسادة قداال حددانا سدليم بدن أخضدر عدن عبيدد هللا
بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن عمددر أو رس دول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قسددم فددي الن ددل لل ددرح بسددهمين
وللرجددل بسددهم حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي عددن سددليم بددن أخضددر نحددوه وفددي
ال دداب عددن مجمددع بددن جار ددة وابددن ع دداح وابددن أبددي عم درة عددن أبيدده و ددذا حدددب

عمددر حدددب

حسددن

صدحيح والامددل علدى ددذا عندد أكطددر أ دل الالددم مددن أصدحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم وليددر م و ددو
قددول سدداياو الطددوري وا و ازعددي ومال د بددن أنددل وابددن الم دداره والشددافاي وأحمددد ومسددحاو قددالوا لل ددارح

االاة أسهم سهم له وسهماو ل رسه وللراجل سهم
باب ما جاء في السراطا
[  ] 1555حدانا محمد بن طحيى ا زدي ال صري وأبو عمار ولير واحد قالوا حددانا و دب بدن جر در

عن أبيه عدن بدونل بدن ب دد عدن ال دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن عت دة عدن بدن ع داح قدال قدال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خير الصحابة أر اة وخير السراطا أر امائدة وخيدر الجيدوح أر ادة االب
وال طغلب اانا عشر أل ا من قلة ذا حدب

حسن لر ب ال طسنده بير أحدد ليدر جر در بدن حدازم ومنمدا

روي ددذا عددن ال ددري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مرسددال وقددد رواه ح دداو بددن علددي الان د ي عددن

عقيددل عددن ال ددري عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ورواه

اللي

بن ساد عن عقيل عن ال ري عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال

باب من طاطى ال يء

[  ] 1556حددانا قتي دة حددانا حداتم بدن إسددماعيل عدن جا در بدن محمدد عددن أبيده عدن ب دد بدن رمد

أو نجددة الحدروري تددب إلدى بدن ع دداح طسداله دل دداو رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طغد و بالنسدداء
و ددل دداو طضددرب لهددن بسددهم فكتددب إليدده بددن ع دداح تبددج إلددي تسددالني ددل دداو رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم طغ و بالنساء و او طغ و بهن فيداو ن المرضى و حذبن من الغنيمة وأما بسدهم فلدم طضدرب
لهن بسهم وفي ال اب عن أنل وأم عطية و ذا حدب

حسن صحيح والامل علدى دذا أكطدر أ دل الالدم

و و قول ساياو الطوري والشافاي وقال باضهم طسهم للمرأة والصدبي و دو قدول ا و ازعدي قدال ا و ازعدي
وأسدهم النبدي صدلى هللا عليده وسدلم للصدبياو بخيبددر وأسدهمج أئمدة المسدلمين لكدل مولدود ولدد فددي أر

الحرب قال ا وزاعي وأسهم النبي صلى هللا عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بدذل المسدلموو بادده حددانا
بذل علي بن خشرم حدانا عيسى بن بونل عن ا وزاعي بهذا ومانى قوله و حذبن مدن الغنيمدة طقدول
برضد لهن بشيء من الغنيمة طاطين شي ا
باب ل طسهم للابد
[  ] 1557حددانا قتي دة حددانا بشددر بدن الم ضدل عددن محمدد بدن ز ددد عدن عميدر مددولى أبدي اللحدم قددال

شددهدت خيبددر مددع سددادتي فكلم دوا فددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و لمددوه أنددي مملددوه قددال فددامرني
فقلدددت السدديف ف د ذا أنددا أج دره فددامر لددي بشدديء مددن خرتددي المتدداع وعرضددج عليدده رنيددة نددج أرقددي بهددا
المجانين فامرني بطدري باضدها وحد ل باضدها وفدي ال داب عدن بدن ع داح و دذا حددب

حسدن صدحيح

والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم ال طسددهم للمملددوه ولكددن برضددد لدده بشدديء و ددو قددول الطددوري
والشافاي وأحمد ومسحاو
باب ما جاء في أ ل الذمة طغ وو مع المسلمين ل طسهم لهم
[  ] 1558حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال بدن أندل عدن ال ضديل بدن أبدي عبدد هللا عدن عبدد

هللا بدن دنيدار ا سددلمي عدن عدروة عددن عائشدة او رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم خددرق إلدى بددر حتددى
إذا داو بحدرة الدو ر لحقدده رجدل مدن المشددر ين بدذ ر منده جدرأة ونجددة فقدال النبددي صدلى هللا عليده وسددلم

تؤمن باهلل ورسوله قال ال قال ارجع فلدن أسدتاين بمشدره وفدي الحددب

دالم أكطدر مدن دذا دذا حددب

حسن لر ب والامل على ذا عند باا أ ل الالم قالوا ال طسهم الذمة ومو قاتلوا مدع المسدلمين الاددو

ورأب باا أ ل الالم أو طسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين و دروب عدن ال دري أو النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم أسددهم لقددوم مددن اليهددود قدداتلوا مادده حدددانا بددذل قتي ددة بددن سددايد أخبرنددا عبددد ال دوارث بددن

سايد عن عروة بن اابج عن ال ري ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 1559حدانا أبو سايد ا شج حددانا ح دص بدن ايداث حددانا بر دد بدن عبدد هللا بدن أبدي بدردة عدن
جده أبي بردة عن أبي موسى قال قدمج على رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي ن در مدن ا شدار ين
خيبر فاسهم لنا مع الذبن افتتحو ا ذا حدب

حسن صدحيح لر دب والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل

الالدم قددال ا و ازعددي مددن لحددق بالمسددلمين قبددل أو طسددهم للخيدل أسددهم لدده و ر ددد طكنددى أبددا بر دددة و ددو اقددة

وروب عنه ساياو الطوري وابن عيينة ولير ما
باب ما جاء في االنت اع بونية المشر ين

[  ] 1560حدددانا ز ددد بددن أخد م الطددائي حدددانا أبددو قتي ددة مسددلم بددن قتي ددة حدددانا شددع ة عددن أبددوب عددن
أبي قالبدة عدن أبدي اال دة الخشدني قدال سد ل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن قددور المجدوح فقدال

انقو دا لسددال واط خدوا فيهددا ونهددى عدن ددل سد ع وذي نداب وقددد روي دذا الحدددب

مددن ليدر ددذا الوجدده

عن أبي اال ة ورواه أبو الخوالني عن أبي اال ة وأبو قالبة لدم طسدمع مدن أبدي اال دة إنمدا رواه عدن أبدي
أسددماء عددن أبددي اال ددة حدددانا ندداد حدددانا بددن الم دداره عددن حيددوة بددن شددر ح قددال سددماج ر ياددة بددن ب ددد

الدمشقي طقول أخبرني أبدو إدر دل الخدوالني عائدذ هللا بدن عبيدد هللا قدال سدماج أبدا اال دة الخشدني طقدول
أتيج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلج طا رسول هللا إنا بار

قدوم أ دل تداب ناكدل فدي انيدتهم قدال

إو وجدددتم ليددر انيددتهم فددال تدداكلوا فيهددا فد و لددم تجدددوا فالسددلو ا و لدوا فيهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح

باب في الن ل
[  ] 1561حداني محمد بن بشار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو عدن عبدد الدرحمن بدن
ا لحارث عن سليماو بن موسى عن مكحول عن أبي سالم عن أبي أمامة عدن ع دادة بدن الصدامج او

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو بن ددل فددي البدددأة الر ددع وفددي الق ددول الطل د

وحبيب بن مسدلمة ومادن بدن ب دد وابدن عمدر وسدلمة بدن ا كدوع وحددب
دذا ال حددب

وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح

ع دادة حددب

حسدن وقدد روي

عدن أبدي سدالم عدن رجدل مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حددانا نداد حددانا بدن

أبي ال ناد عن أبيه عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن عت دة عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
تن دل سددي ه ذا ال قددار بددوم بدددر و ددو الددذي رأب فيدده الره ددا بددوم أحددد ددذا حدددب
مدن ددذا الوجده مددن حدددب

حسددن لر ددب إنمددا نارفده

بدن أبددي ال ندداد وقدد اختلددف أ دل الالددم فددي الن دل مددن الخمددل فقدال مالد بددن

أنل لم ببلغني أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ن ل في مغاز ه لها وقدد بلغندي انده ن دل فدي باضدها
ومنما ذل على وجه االجتهداد مدن اإلمدام فدي أول المغدنم واخدره قدال بدن منصدور قلدج حمدد إو النبدي

ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ن ددل إذا فص ددل ب ددالر ع با ددد الخم ددل ومذا ق ددل بالطلد د
الخمل ام بن ل مما بقي وال طجاوز دذا قدال أبدو عيسدى و دذا الحددب

با ددد الخم ددل فق ددال طخ ددرق

علدى مدا قدال المسديب الن دل مدن

الخمل قال إسحاو ما قال
باب ما جاء في من قتل قتيال فله سل ه
[  ] 1562حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال بن أنل عن طحيى بن سايد عدن عمدر بدن طيدر

بدن أفلدح عدن أبدي محمددد مدولى أبدي قتدادة عددن أبدي قتدادة قدال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مددن
قتل قتيال له عليه بينة فله سل ه قال أبدو عيسدى وفدي الحددب

قصدة حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو

عن طحيى بن سايد بهدذا اإلسدناد نحدوه وفدي ال داب عدن عدوب بدن مالد وخالدد بدن الوليدد وأندل وسدمرة

و ذا حدب

صحيح وأبدو محمدد دو ندافع مدولى أبدي قتدادة والامدل علدى دذا عندد بادا أ دل الالدم مدن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م و ددو قددول ا و ازعددي والشددافاي وأحمددد وقددال باددا أ ددل

الالم لفمام أو طخدرق مدن السدلب الخمدل وقدال الطدوري الن دل أو طقدول اإلمدام مدن أصداب شدي ا فهدو لده
ومدن قتددل قتدديال فلدده سددل ه فهدو جددائ ولدديل فيدده الخمددل وقدال إسددحاو السددلب للقاتددل إال أو طكددوو شددي ا
كطي ار فرأب اإلمام أو طخرق منه الخمل ما فال عمر بن الخطاب
باب في رايية بيع المغانم حتى تقسم

[  ] 1563حدانا ناد حدانا حداتم بدن إسدماعيل عدن جهضدم بدن عبدد هللا عدن محمدد بدن إبدراييم عدن

محمد بن ز د عن شدهر بدن حوشدب عدن أبدي سدايد الخددري قدال نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
عن شراء المغانم حتى تقسم وفي ال اب عن أبي ر رة قال أبو عيسى و ذا حدب

لر ب

باب ما جاء في رايية وطء الح الى من الس اطا
[  ] 1564حدددانا محم ددد ب ددن طحيددى النيس ددابوري ح دددانا أب ددو عاصددم النبي ددل ع ددن و ددب أب ددي خال ددد ق ددال
حداتني أم حبي ة بنج عر ا

بن سدار ة أو أبا دا أخبر دا أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نهدى أو

توطددا الس د اطا حتددى طضددان م دا فددي بطددونهن قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن رو ددع بددن اابددج وحدددب
عر ددا

حدددب

لر ددب علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم وقددال ا و ازعددي إذا اشددترب الرجددل الجار ددة مددن السددبي

و ددي حامددل فقددد روي عددن عمددر بددن الخطدداب اندده قددال ال توطددا حامددل حتددى تضددع قددال ا و ازعددي وأمددا
الحرائر فقد مضج السنة فيهن باو أمرو باو الاددة دل دذا حدداني علدي بدن خشدرم قدال حددانا عيسدى

بن بونل عن ا وزاعي

باب ما جاء في طاام المشر ين
[  ] 1565حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود الطيالسددي عددن شددع ة أخبرنددي سددماه بددن حددرب
ق ددال س ددماج قبيص ددة ب ددن ل ددب طح دددث ع ددن أبي دده ق ددال س ددالج النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ع ددن طا ددام

النصارب فقال ال بتخلجن في صدره طاام ضدارعج فيده النصدرانية قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

قال محمود وقال عبيد هللا بن موسدى عدن عدن سدماه عدن قبيصدة عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم مطله قال محمود وقال و دب بدن جر در مدن شدع ة عدن سدماه عدن مدري بدن قطدري عدن عددي بدن

حاتم عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله والامل على ذا عند أ ل الالم من الرخصدة فدي طادام أ دل

الكتاب

باب في رايية الت ر ق بين السبي
[  ] 1566حدانا عمر بن ح ص بن عمر الشي اني أخبرندا عبدد هللا بدن و دب أخبرندي حيدي عدن أبدي

عبددد الددرحمن الحبلددي عددن أبددي أبددوب قددال س دماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن فددرو بددين

والددة وولددد ا فددرو هللا بيندده و ددين أحبتده بددوم ال يامددة قددال أبددو عيسددى وفدي ال دداب عددن علددي و ددذا حدددب

حسن لر ب والامل علدى دذا عندد أ دل الالدم مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وليدر م ر دوا

الت ر ق بين السبي بين الوالدة وولد ا و ين الولد والوالد و ين ا خوة
باب ما جاء في قتل ا سارب وال داء
[  ] 1567حدددانا أبددو عبيدددة بددن أبددي الس د ر واسددمه أحمددد بددن عبددد هللا الهمددداني ومحمددود بددن لدديالو

قاال حدانا أبو داود الح دري حددانا طحيدى بدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة عدن سداياو بدن سدايد عدن شدام عدن

بن سير ن عن عبيدة عن علي أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال إو جبرائيدل يد ط عليده فقدال لده
خير م طاني أصحاب في أسارب بدر القتل أو ال داء على أو طقتل منهم قاتدل مدطلهم قدالوا ال دداء و قتدل
منددا وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود وأنددل وأبددي بددرزة وجبيددر بددن مطاددم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب مددن حدددب

الطددوري ال نارفدده إال مددن حدددب

حسددن

بددن أبددي ازئدددة وروب أبددو أسددامة عددن شددام عددن بددن

سير ن عن عبيدة عن علي عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه وروب بدن عدوو عدن بدن سدير ن عدن
عبيدة عن علي عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال وأبو داود الح ري اسمه عمر بن ساد

[  ] 1568حددانا بددن أبددي عمددر حددانا سدداياو حدددانا أبددوب عدن أبددي قالبددة عددن عمده عددن عمدراو بددن
حصين أو النبي صلى هللا عليه وسلم فدب رجلين مدن المسدلمين برجدل مدن المشدر ين قدال أبدو عيسدى
ددذا حدددب

حسددن صددحيح وعددم أبددي قالبددة ددو أبددو المهلددب عبددد الددرحمن بددن عمددرو و قددال مااو ددة بددن

عمدرو وأبددو قالبدة اسددمه عبدد هللا بددن ز دد الجرمددي والامدل علددى دذا عنددد أكطدر أ ددل الالدم مددن أصددحاب
النبي صلى هللا عليه وسلم ولير م أو لفمام أو طمن على من شاء من ا سارب و قتدل مدن شداء مدنهم
و دي من شاء واختار باا أ ل الالم القتل على ال داء وقال ا و ازعدي بلغندي أو دذه ارطدة منسدوخة
قوله تاالى ل ف ما منا باد ومما فداء و نسختها ل واقتلو م حي

اق تمو م و حددانا بدذل

نداد حددانا بدن

الم اره عن ا وزاعي قال إسحاو بدن منصدور قلدج حمدد إذا أسدر ا سدير طقتدل أو ط دادب أحدب إليد
قال إو قدروا أو ط ادوا فليل به باح ومو قتل فما أعلم به باسدا قدال إسدحاو اإلاخداو أحدب الدي إال أو

طكوو ماروفا فاطمع به الكطير

باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبياو

عدن ندافع عدن بدن عمدر أخبدره أو امدرأة وجددت فدي بادا مغدازي

[  ] 1569حدانا قتي ة حدانا الليد

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مقتولددة فددانكر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ونهددى عددن قتددل النسدداء
والصبياو وفي ال اب عن بر ددة ور داي و قدال ر داي بدن الر يدع وا سدود بدن سدر ع وابدن ع داح والصداب
بددن جطامددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد باددا أ ددل الالددم مددن

أص ددحاب النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ولي ددر م ر د دوا قت ددل النس دداء والول ددداو و ددو ق ددول س دداياو الط ددوري

والشددافاي ورخددص باددا أ ددل الالددم فددي البيددات وقتددل النسدداء فدديهم والولددداو و ددو قددول أحمددد ومسددحاو
ورخصا في البيات
[  ] 1570حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن عبيددد هللا بددن
عبددد هللا عددن بددن ع دداح قددال أخبرنددي الصدداب بددن جطامددة قددال قلددج طددا رسددول هللا إو خيلنددا أوط ددج مددن
نساء المشر ين وأوالد م قال م من ابائهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 1571حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بكيدر بدن عبدد هللا عدن سدليماو بدن طسدار عدن أبدي ر درة قدال

باطندددا رسد ددول هللا صد ددلى هللا عليددده وسدددلم فد ددي با د د

فقدددال إو وجددددتم فالندددا وفالندددا لدددرجلين مدددن قد ددر ل

فاحرقو مددا بالن ددار ا ددم ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وسددلم ح ددين أردن ددا الخ ددروق إن ددي ن ددج أمد درتكم أو

تحرقوا فالنا وفالنا بالنار ومو الندار ال طادذب بهدا إال هللا فد و وجددتمو ما فاقتلو مدا وفدي ال داب عدن بدن
ع اح وحم ة بن عمرو ا سلمي قال أبو عيسدى حددب

أبدي ر درة حددب

حسدن صدحيح والامدل علدى

دذا عنددد أ دل الالددم وقدد ذ ددر محمددد بدن إسددحاو بدين سددليماو بدن طسددار و ددين أبدي ر درة رجدال فددي ددذا

الحدب

وروب لير واحد مطل رواطة اللي

وحدب

اللي

بن ساد أش ه وأصح

باب ما جاء في الغلول
[  ] 1572حددداني قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن قتددادة عددن سددالم بددن أبددي الجاددد عددن او دداو قددال قددال
رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم مددن مددات و دو بددر مددن ادالث الكبددر والغلددول والددبن دخددل الجنددة وفددي

ال اب عن أبي ر رة وز د بن خالد الجهني
[  ] 1573حدانا محمد بن بشار حدانا بن أبدي عددي عدن سدايد عدن قتدادة عدن سدالم بدن أبدي الجادد

عن ماداو بن أبي طلحة عدن او داو قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن فدارو الدروي الجسدد
و و بر من االث الكن والغلول والدبن دخل الجنة كذا قال سدايد الكند وقدال أبدو عواندة فدي حدبطده
الكبر ولم بذ ر فيه عن ماداو ورواطة سايد أصح

[  ] 1574حدانا الحسن بن علدي حددانا عبدد الصدمد بدن عبدد الدوارث حددانا عكرمدة بدن عمدار حددانا

سماه أبو زميدل الحن دي قدال سدماج بدن ع داح طقدول حدداني عمدر بدن الخطداب قدال قيدل طدا رسدول هللا
إو فالنا قد استشهد قال ال قد رأبته في النار بع اءة قد للها قال قدم طدا علدي فنداد إنده ال بددخل الجندة

إال المؤمنوو االاا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء في خروق النساء في الحرب
[  ] 1575حدانا بشر بن الل الصواب حدانا جا ر بن سدليماو الضد اي عدن اابدج عدن أندل قدال

كدداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طغد و بددام سددليم ونسددوة ماهددا مددن ا نصددار طسددقين المدداء و ددداو ن
ا لجرحى قال أبو عيسى وفي ال اب عن الر يع بنج ماوذ و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في قبول داطا المشر ين
[  ] 1576حدددانا علددي بددن سددايد الكندددي حدددانا عبددد الددرحيم بددن سددليماو عددن إسدرائيل عددن اددو ر عددن

أبيدده عددن علددي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو سددرب أ دددب لدده فقبددل ومو الملددوه أ دددوا إليدده فقبددل
منهم وفدي ال داب عدن جدابر و دذا حددب
طكنى أبا جهم
باب في رايية داطا المشر ين

حسدن لر دب وادو ر بدن أبدي فاختدة اسدمه سدايد عالقدة وادو ر

[  ] 1577حدانا محمد بن بشار حدانا أبو داود عن عمراو القطداو عدن قتدادة عدن ب دد بدن عبدد هللا
ددو بددن الش دخير عددن عيددا

بددن حمددار أندده أ دددب للنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دطددة لدده أو ناقددة فقددال

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أسددلمج قددال ال قددال ف د ني نهيددج عددن ز ددد المشددر ين قددال أبددو عيسددى ددذا
حدددب

حسددن صددحيح ومانددى قولدده إنددي نهيددج عددن ز ددد المشددر ين طانددي ددداطا م وقددد روي عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم انه او طقبدل مدن المشدر ين دداطا م وذ در فدي دذا الحددب
طكوو ذا باد ما او طقبل منهم ام نهى عن داطا م

الكراييدة واحتمدل أو

باب ما جاء في سجدة الشكر
[  ] 1578حدددانا محمددد بددن المطنددى حدددانا أبددو عاصددم حدددانا بكددار بددن عبددد الا د بددن أبددي بكدرة عددن
أبيه عن أبي بكرة أو النبي صلى هللا عليه وسلم أتاه أمر فسر بده فخدر هلل سداجدا قدال أبدو عيسدى دذا
حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

أكطر أ ل الالم أروا سجدة الشكر و كار بن عبد الا

بكددار عبددد الا د والامددل علددى ددذا عنددد

بن أبي بكرة مقارب الحدب

باب ما جاء في أماو الابد والمرأة
[  ] 1579حدددانا طحيددى بددن أكددطم حدددانا عبددد الا د بددن أبددي حددازم عددن طيددر بددن ز ددد عددن الوليددد بددن
ر دداي عددن أب ددي ر درة عددن النب ددي صددلى هللا علي دده وسددلم قددال إو المد درأة لتاخددذ للقددوم طان ددي تجيددر عل ددى
المسدلمين وفدي ال داب عدن أم دانة و دذا حددب

حسدن لر دب وسدالج محمددا فقدال دذا حددب

صددحيح

و طير بدن ز دد قدد سدمع مدن الوليدد بدن ر داي والوليدد بدن ر داي سدمع مدن أبدي ر درة و دو مقدارب الحددب

حدانا أبو الوليد الدمشقي حدانا الوليد بن مسلم أخبرندي بدن أبدي ذئدب عدن سدايد المقبدري عدن أبدي مدرة

مولى عقيل بن أبي طالب عن أم انة انها قالج أجرت رجلين مدن أحمدائي فقدال رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم قددد أمنددا مددن أمنددج قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل

الالم أجازوا أماو المرأة و و قول أحمد ومسدحاو أجداز أمداو المدرأة والابدد وقدد روي مدن ليدر وجده وأبدو
مدرة مددولى عقيددل بددن أبدي طالددب و قددال لدده أطضدا مددولى أم ددانة أطضددا واسدمه ب ددد وقددد روي عددن عمددر

بددن الخطدداب أندده أجدداز أمدداو الابددد وقددد روي عددن علددي بددن أبددي طالددب وعبددد هللا بددن عمددرو عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة طساى بها أدندا م قدال أبدو عيسدى وماندى دذا عندد أ دل

الالم أو من أعطى ا ماو من المسلمين فهو جائ على لهم
باب ما جاء في الغدر
[  ] 1580حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود قددال أن انددا شددع ة قددال أخبرنددي أبددو الادديا قددال

سدماج سدليم بدن عدامر طقدول داو بدين مااو دة و ددين أ دل الدروم عهدد و داو طسدير فدي بالد دم حتددى إذا
انقضى الاهد ألار عليهم ف ذا رجل على دابة أو على فرح و و طقول هللا أكبدر وفداء ال لددر ومذا دو
عمدرو بدن ع سددة فسداله مااو ددة عدن ذلد فقدال سدماج رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طقددول مدن دداو

بينده و دين قدوم عهددد فدال طحلدن عهدددا وال طشددنه حتدى طمضدي أمددده أو بنبدذ إلديهم علددى سدواء قدال فرجددع
مااو ة بالناح قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو لكل لادر لواء بوم ال يامة
[  ] 1581حدانا أحمد بن منيع حدانا إسدماعيل بدن إبدراييم قدال حدداني صدخر بدن جو ر دة عدن ندافع
عن بن عمر قال سماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إو الغدادر بنصدب لده لدواء بدوم ال يامدة

قدال وفددي ال داب عددن علدي وعبددد هللا بدن مسدداود وأبدي سددايد الخددري وأنددل قدال أبددو عيسدى ددذا حدددب
حسدن صدحيح وسدالج محمددا عدن حددب

سدو د عدن أبدي إسدحاو عدن عمدارة بدن عميدر عدن علدي عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم قال لكل لادر لواء فقال ال أعرب ذا الحدب

مرفوعا

باب ما جاء في الن ول على الحكم
[  ] 1582حدددانا قتي ددة حددانا الليد

عددن أبددي ال يددر عددن جددابر أندده قددال رمددي بددوم ا حد اب سدداد بددن

مااذ فقطاوا أكحلده أو أبجلده فحسدمه رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بالندار فانت خدج بدده فتر ده فن فده

الدددم فحسددمه أخددرب فانت خددج بددده فلمددا رأب ذل د قددال اللهددم ال تخددرق ن سددي حتددى تقددر عينددي مددن بنددي

قر ة فاستمس عرقه فمدا قطدر قطدرة حتدى ن لدوا علدى حكدم سداد بدن ماداذ فارسدل إليده فحكدم أو طقتدل

رجالهم و ستحيى نساه م طستاين بهن المسلموو فقال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم أصدبج حكدم هللا

فدديهم و ددانوا أر امائددة فلمددا فددرغ مددن قددتلهم ان تددق عرقدده فمددات قددال وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد وعطيددة

القرري قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1583حدددانا أحمددد بددن عبددد الددرحمن أبددو الوليددد الدمشددقي حدددانا الوليددد بددن مسددلم عددن سددايد بددن
بشير عن قتادة عن الحسدن عدن سدمرة بدن جنددب أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال اقتلدوا شديوخ
المشدر ين واسدتحيوا شدرخهم والشدرخ الغلمداو الدذبن لدم بنبتدوا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
لر ب ورواه الحجاق بن أرطاة عن قتادة نحوه

حسدن صددحيح

[  ] 1584حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن عبددد المل د بددن عميددر عددن عطيددة القررددي قددال

عرضددنا علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بددوم قر ددة فكدداو مددن أنبددج قتددل ومددن لددم بنبددج خلددي سددبيله
فكنددج ممددن لددم بنبددج فخلددي سددبيلي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد

باا أ ل الالم أنهم بروو اإلن ات بلولا إو لم طارب احتالمه وال سنه و و قول أحمد ومسحاو
باب ما جاء في الحلف

[  ] 1585حدددانا حميددد بددن مسددادة حدددانا ب ددد بددن زر ددع حدددانا حسددين المالددم عددن عمددرو بددن شددايب

عددن أبيدده عددن جددده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال فددي خطبتدده أوف دوا بحلددف الجا ليددة ف ندده ال
ب دده طاندي اإلسدالم إال شددة وال تحدداوا حل ددا فدي اإلسدالم قدال وفدي ال دداب عدن عبدد الدرحمن بدن عددوب
وأم سلمة وجبير بن مطام وأبي ر رة وابن ع اح ونيل بن عاصم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صحيح

حسدن

باب ما جاء في أخذ الج ة من المجوح
[  ] 1586حدانا أحمد بن منيع حدانا أبو مااو ة حدانا الحجاق بن أرطاة عن عمدرو بدن دبندار عدن
بجالة بن عبدة قال نج ات ا لج ء بن مااو ة على مناذر فجاءنا تاب عمر ان در مجدوح مدن قبلد
فخذ مدنهم الج دة فد و عبدد الدرحمن بدن عدوب أخبرندي أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أخدذ الج دة
من مجوح جر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 1587حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو عدن عمدرو بدن دبندار عدن بجالدة أو عمدر داو ال طاخدذ

الج ة من المجوح حتى أخبره عبد الرحمن بن عوب أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم أخدذ الج دة مدن
مجوح جر وفي الحدب

الم أكطر من ذا ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1588ح دددانا الحس ددين ب ددن أب ددي ش ددة ال ص ددري ح دددانا عب ددد ال ددرحمن ب ددن مه دددي ع ددن مالد د ع ددن

ال ددري عددن السددائب بددن ب ددد قددال أخددذ رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الج ددة مددن مجددوح ال حددر ن

وأخذ ا عمر من فارح وأخذ ا عطماو من ال رح وسدالج محمددا عدن دذا فقدال دو مالد عدن ال دري
عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما طحل من أموال أ ل الذمة

[  ] 1589حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن ب د بن أبدي حبيدب عدن أبدي الخيدر عدن ع دة بدن عدامر

قددال قلددج طددا رسددول هللا إنددا نمددر بقددوم فددال ددم طضددي ونا وال ددم بددؤدوو مددا لنددا علدديهم مددن الحددق وال نحددن

ناخذ منهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم إو أبدوا إال أو تاخدذوا ر دا فخدذوا قدال أبدو عيسدى دذا
ح دددب

حس ددن وق ددد رواه الليد د

ع ددن ب ددد ب ددن أب ددي حبي ددب أطض ددا ومنم ددا مان ددى ددذا الح دددب

أنه ددم ددانوا

طخرجوو في الغ و فيمروو بقوم وال طجدوو من الطادام مدا طشدتروو بدالطمن وقدال النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم إو أبدوا أو ببيادوا إال أو تاخددذوا ر ددا فخددذوا كددذا روي فددي باددا الحدددب

م سد ار وقددد روي عددن

عمر بن الخطاب رضى هللا تاالى عنه أنه او طامر بنحو ذا
باب ما جاء في الهجرة
[  ] 1590حدددانا أحمددد بددن عبدددة الضددبي حدددانا ز دداد بددن عبددد هللا حدددانا منصددور بددن الماتمددر عددن
مجا د عن طاوح عن بن ع اح قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم بدوم فدتح مكدة ال جدرة بادد
ال تح ولكن جهاد ونية ومذا استن رتم فان روا قال في ال اب عن أبدي سدايد وعبدد هللا بدن عمدرو وعبدد هللا
بن ح شي قال أبو عيسى ذا حدب
نحو ذا

حسدن صدحيح وقدد رواه سداياو الطدوري عدن منصدور بدن الماتمدر

باب ما جاء في بياة النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1591حدانا سايد بن طحيى بن سايد ا موي حددانا عيسدى بدن بدونل عدن ا و ازعدي عدن طحيدى
بدن أبدي طيدر عدن أبددي سدلمة عدن جدابر بددن عبدد هللا فدي قولده تاددالى ل لقدد رضدي هللا عدن المددؤمنين إذ
ب اطاون تحج الشجرة و قدال جدابر باطاندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى أو ال ن در ولدم ن اطاده
علددى المددوت قددال وفددي ال دداب عددن سددلمة بددن ا كددوع وابددن عمددر وع ددادة وجر ددر بددن عبددد هللا قددال أبددو

عيسدى وقددد روي ددذا الحدددب

عدن عيسددى بددن بددونل عدن ا و ازعددي عددن طحيددى بدن أبددي طيددر قددال قددال

جابر بن عبد هللا ولم بذ ر فيه أبو سلمة
[  ] 1592حددانا قتي دة حددانا حداتم بدن إسدماعيل عدن ب ددد بدن أبدي عبيدد قدال قلدج لسدلمة بدن ا كددوع
على أي شيء باطاتم رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم بدوم الحدببيدة قدال علدى المدوت دذا حددب

صحيح

حسدن

[  ] 1593حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جا ر عن عبد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر قدال
كنا ن اطع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيمدا اسدتطاتم قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح ال ما ومانى ال الحدبطين صحيح قد باطاه قدوم مدن أصدحابه علدى المدوت

ومنما قالوا ال ن ال بين بدط حتى نقتل و اطاه اخروو فقالوا ال ن ر

[  ] 1594حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا سداياو بدن عييندة عدن أبدي ال يدر عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال
لم ن اطع رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى المدوت إنمدا باطانداه علدى أو ال ن در قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في نك

البياة

[  ] 1595حدانا أبو عمار حدانا و يع عن ا عمل عن أبي صالح عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول

هللا صدلى هللا عليده وسدلم االاددة ال طكلمهدم هللا بدوم ال يامددة وال بد يهم ولهدم عدذاب ألدديم رجدل بداطع إمامددا
ف و أعطاه وفي له ومو لم طاطه لم طف له قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح وعلدى ذلد ا مدر

بال اختالب
باب ما جاء في بياة الابد
[  ] 1596حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

بددن سدداد عددن أبددي ال يددر عددن جددابر أندده قددال جدداء عبددد ف دداطع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الهجرة وال طشدار النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده عبدد فجداء سديده
فقال النبي صلى هللا عليه وسلم بانيه فاشتراه بابدبن أسودبن ولم ب اطع أحددا بادد حتدى طسداله أعبدد دو
قال وفي ال اب عن بدن ع داح قدال أبدو عيسدى حددب

من حدب

أبي ال ير

جدابر حددب

حسدن لر دب صدحيح ال نارفده إال

باب ما جاء في بياة النساء
[  ] 1597حدانا قتي ة حددانا سداياو بدن عييندة عدن بدن المنكددر سدمع أميمدة بندج رنيقدة تقدول باطادج
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما اسدتطاتن وأطقدتن قلدج هللا ورسدوله أرحدم بندا مندا
بان سددنا قلددج طددا رسددول هللا باطانددا قددال سدداياو تانددي صددافحنا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إنمددا
قولي لمائة امرأة قدولي المدرأة واحددة قدال وفدي ال داب عدن عائشدة وعبدد هللا بدن عمدر وأسدماء بندج ب دد

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح ال نارفدده إال مددن حدددب

الطوري ومال بن أنل ولير واحد ذا الحدب
ددذا الحدددب

محمددد بددن المنكدددر وروب سدداياو

عدن محمدد بدن المنكددر ونحدوه قدال وسدالج محمددا عدن

فقددال ال أعددرب ميمددة بنددج رنيقددة ليددر ددذا الحدددب

وأميمددة ام درأة أخددرب لهددا حدددب

عددن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في عدة أصحاب أ ل بدر
[  ] 1598حدانا واصل بدن عبدد ا علدى حددانا أبدو بكدر بدن عيداح عدن أبدي إسدحاو عدن البدراء قدال
كنددا نتحدددث أو أصددحاب بدددر بددوم بدددر ادددة أصددحاب طددالوت االامائددة واالاددة عشددر رجددال قددال وفددي

ال اب عن بن ع اح قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه الطوري وليره عن أبي إسحاو

باب ما جاء في الخمل
[  ] 1599حدانا قتي دة حددانا ع داد بدن ع داد المهلبدي عدن أبدي جمدرة عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى
هللا عليه وسلم قال لوفد عبد ال ديل امدر م أو تدؤدوا خمدل مدا لنمدتم قدال وفدي الحددب
عيسى ذا حدب

قصدة قدال أبدو

حسن صحيح حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن أبي جمرة عن بن ع اح نحوه

باب ما جاء في رايية النه ة
[  ] 1600حدانا ناد حدانا أبو ا حو

عن سايد بن مسروو عن ع اطة بن رفاعدة عدن أبيده عدن

جده رافع بن خدطج قال نا مع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فتقددم سدرعاو النداح فتاجلدوا

مدن الغندائم فداط خوا ورسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي أخدرب النداح فمدر بالقددور فدامر بهدا فاك ددج

ادم قسددم بيددنهم فادددل باي د ار باشددر شددياه قددال أبددو عيسددى وروب سدداياو الطددوري عددن أبيدده عددن ع اطددة عددن
جدده ارفددع بددن خدددطج بددذ ر فيدده عددن أبيدده حدددانا بدذل محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع عددن سدداياو و ددذا
أصددح قددال وفددي ال دداب عددن اال ددة بددن الحكددم وأنددل وأبددي ر حانددة وأبددي الدددرداء وعبددد الددرحمن بددن سددمرة
وز دد بددن خالددد وجددابر وأبددي ر درة وأبددي أبددوب قددال أبددو عيسددى و ددذا أصددح وع اطددة بددن رفاعددة سددمع مددن
جده رافع بن خدطج

[  ] 1601حدانا محمود بن ليالو حدانا عبد الرزاو عن مامر عن اابج عن أنل قدال قدال رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن انتهددب فلدديل منددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

حسددن صددحيح لر ددب مددن

أنل

باب ما جاء في التسليم على أ ل الكتاب
[  ] 1602حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال ال تبددءوا اليهدود والنصدارب بالسدالم ومذا لقيدتم أحدد م فدي

الطر ق فاضطرو م إلى أضيقه قال وفي ال اب عن بن عمر وأنل وأبي بصدرة الغ داري صداحب النبدي
صلى هللا عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1603حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جا ر عن عبد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر قدال
قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم او اليهددود إذا سددلم علدديكم أحددد م ف نمددا طقددول السددام علدديكم فقددل
علي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية المقام بين أرهر المشر ين
[  ] 1604حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن إسددماعيل بددن أبددي خالددد عددن ندديل بددن أبددي حددازم عددن

جر ددر بددن عبددد هللا او رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم با د

سددر ة إلددى خددطام فاعتصددم ندداح بالسددجود

فاسرع فيهم القتل فبل ذل النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدامر لهدم بنصدف الاقدل وقدال أندا بدر مدن دل
مسلم ط يم بين أرهر المشر ين قالوا طا رسول هللا ولم قال ال تراطا نا ار ما
[  ] 1605حددانا نداد حددانا عبددة عدن إسدماعيل بدن أبددي خالدد عدن نديل بدن أبدي حدازم مطدل حدددب
أبي مااو ة ولم بذ ر فيه عن جر ر و ذا أصح وفدي ال داب عدن سدمرة قدال أبدو عيسدى وأكطدر أصدحاب
إسدماعيل عدن نديل بدن أبدي حدازم أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم باد

سدر ة ولدم بدذ روا فيده عددن

جر در ورواه حمدداد بدن سددلمة عدن الحجدداق بدن أرطدداة عدن إسددماعيل بدن أبددي خالدد عددن نديل عددن جر ددر
مطددل حدددب

أبددي مااو ددة قددال وسددماج محمدددا طقددول الصددحيح حدددب

ندديل عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسددلم مرس ددل وروب سددمرة ب ددن جن دددب عددن النب ددي صددلى هللا علي دده وس ددلم قددال ال تس دداكنوا المش ددر ين وال
تجاماو م فمن ساكنهم أو جاماهم فهو مطلهم

باب ما جاء في إخراق اليهود والنصارب من ج رة الارب
[  ] 1606حدددانا موسددى بددن عبددد الددرحمن الكندددي حدددانا ز ددد بددن الح دداب أخبرنددا سدداياو الطددوري عددن
أبددي ال يددر عددن جددابر عددن عمددر بددن الخطدداب أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ل د ن عشددج إو

شاء هللا خرجن اليهود والنصارب من ج رة الارب

[  ] 1607حددانا الحسدن بدن علدي الخددالل حددانا أبدو عاصدم وعبدد الددرزاو قداال أخبرندا بدن جدر ج قددال

أخبرنددي أبددو ال يددر اندده سددمع جددابر بددن عبددد هللا طقددول أخبرنددي عمددر بددن الخطدداب اندده سددمع رسددول هللا

صدلى هللا عليده وسدلم طقددول خدرجن اليهدود والنصدارب مددن ج درة الادرب فدال أتددره فيهدا إال مسدلما قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في تر ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1608حدانا محمد بن المطنى حدانا أبو الوليدد حددانا حمداد بدن سدلمة عدن محمدد بدن عمدرو عدن
أبي سلمة عن أبي ر رة قال جاءت فاطمة إلدى أبدي بكدر فقالدج مدن براد قدال أ لدي وولددي قالدج فمدا
لي ال أرث أبي فقال أبو بكدر سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول ال ندورث ولكندي أعدول مدن
كاو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طاولده وأن دق علدى مدن داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بن دق
عليدده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عمددر وطلحددة وال يددر وعبددد الددرحمن ب دن عددوب وسدداد وعائشددة
وحدددب

أبددي ر درة حدددب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده إنمددا أسددنده حمدداد بددن سددلمة وعبددد الو دداب بددن

عطداء عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة وسددالج محمدددا عددن ددذا الحدددب

فقددال ال

أعلددم أحدددا رواه عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة إال حمدداد بددن سددلمة وروب عبددد
الو اب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي ر رة نحو رواطة حماد بن سلمة

[  ] 1609حدددانا بددذل علددي بددن عيسددى قددال حدددانا عبددد الو دداب بددن عطدداء حدددانا محمددد بددن عمددرو
عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة أو فاطمددة جدداءت أبددا بكددر وعمددر رضددى هللا تاددالى عندده عنهمددا تسددال

ميرااهدا مددن رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم فقدداال سدمانا رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طقددول إنددي ال
أورث قالددج وهللا ال أكلمكمددا أبدددا فماتددج وال تكلمهمددا قددال علددي بددن عيسددى مانددى ال أكلمكمددا تانددي فددي
ذا الميراث أبدا أنتما صادقاو وقد روي ذا الحدب

صلى هللا عليه وسلم

مدن ليدر وجده عدن أبدي بكدر الصددبق عدن النبدي

[  ] 1610حدانا الحسن بن علي الخالل أخبرنا بشر بدن عمدر حددانا مالد بدن أندل عدن بدن شدهاب
عددن مال د بددن أوح بددن الحدددااو قددال دخلددج علددى عمددر بددن الخطدداب ودخددل عليدده عطمدداو بددن ع دداو

وال ير بن الاوام وعبد الرحمن بن عوب وساد بن أبي وقا
عمددر لهددم أنشددد م بدداهلل الددذي ب ذندده تقددوم السددماء وا ر

ام جداء علدي والع داح طختصدماو فقدال

تالمددوو أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

قدال ال نددورث مدا تر نددا صددقة قددالوا ناددم قدال عمددر فلمدا تددوفي رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قددال أبددو
بكر أنا ولي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فج ج أنج و ذا إلدى أبدي بكدر تطلدب أندج مي اراد مدن بدن
أخي د و طلددب ددذا مي دراث ام أرتدده مددن أبيهددا فقددال أبددو بكددر إو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال
ندورث مددا تر ندا صدددقة وهللا طالدم إندده صدادو بددار ارشدد تددابع للحدق قددال أبدو عيسددى وفدي الحدددب
طو لة و ذا حدب

حسن صحيح لر ب من حدب

قصددة

مال بن أنل

باب ما جاء ما قال النبي صلى هللا عليه وسلم بوم فتح مكة إو ذه ال تغ ب باد اليوم
[  ] 1611حدانا محمد بن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا ز ر دا بدن أبدي ازئددة عدن الشدابي عدن

الحارث بن مال بن البرصاء قال سماج النبي صلى هللا عليه وسلم بوم فدتح مكدة طقدول ال تغد ب دذه

باد اليوم إلى بدوم ال يامدة قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن بدن ع داح وسدليماو بدن صدرد ومطيدع و دذا
حدب

حسن صحيح و و حدب

ز ر ا بن أبي زائدة عن الشابي فال نارفه إال من حدبطه

باب ما جاء في الساعة التي طستحب فيها القتال
[  ] 1612حدانا محمد بن بشار حدانا مااذ بن شدام حدداني أبدي عدن قتدادة عدن النامداو بدن مقدرو
قال ل وت مع النبي صلى هللا عليه وسلم فكاو إذا طلع ال جر أمس حتدى تطلدع الشدمل فد ذا طلادج
قاتددل ف د ذا انتصددف النهددار امس د حتددى تد ول الشددمل ف د ذا ازلددج الشددمل قاتددل حتددى الاصددر اددم أمس د

حتى طصلي الاصر ادم طقاتدل قدال و داو طقدال عندد ذلد تهديج ر داي النصدر و ددعو المؤمندوو لجيوشدهم
فددي صددالتهم قددال أبددو عيسددى وقددد روي ددذا الحدددب

عددن النامدداو بددن مقددرو ب سددناد أوصددل مددن ددذا

وقتادة لم بدره الناماو بن مقرو ومات الناماو بن مقرو في خالفة عمر

[  ] 1613حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا ع او بن مسلم والحجاق بن منهدال قداال حددانا حمداد
بدن سددلمة حددانا أبددو عمدراو الجدوني عددن علقمددة بدن عبددد هللا الم نددي عدن ماقددل بددن طسدار أو عمددر بددن
الخطاب با

الناماو بن مقرو إلى الهرم او فذ ر الحدب

بطولده فقدال النامداو بدن مقدرو شدهدت مدع

رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فكداو إذا لدم طقاتدل أول النهدار حتدى تد ول الشدمل وتهدب الر داي و ند ل
النصر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وعلقمة بن عبدد هللا دو أخدو بكدر بدن عبدد هللا الم ندي

مات الناماو بن مقرو في خالفة عمر بن الخطاب
باب ما جاء في الطيرة
[  ] 1614حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن سددلمة بددن هيددل

عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد هللا بن مساود قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم الطيدرة
من الشره وما منا ولكن هللا بذي ه بالتو ل قال أبو عيسى وفي ال اب عن أبدي ر درة وحدابل التميمدي
وعائشددة وابددن عمددر وسدداد و ددذا حدددب
شع ة أطضا عن سلمة ذا الحدب
في ذا الحدب

حسددن صددحيح ال نارفدده إال مددن حدددب

سددلمة بددن هيددل وروب

قال سماج محمدد بدن إسدماعيل طقدول داو سدليماو بدن حدرب طقدول

وما منا ولكن هللا بذي ه بالتو ل قدال سدليماو دذا عنددي قدول عبدد هللا بدن مسداود ومدا

منا
[  ] 1615حدانا محمدد بدن بشدار حددانا بدن أبدي عددي عدن شدام الدسدتوائي عدن قتدادة عدن أندل أو

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال عدددوب وال طيدرة وأحددب ال ددال قددالوا طددا رسددول هللا ومددا ال ددال قددال
الكلمة الطي ة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1616حددانا محمددد بدن ارفددع حددانا أبددو عدامر الاقدددي عددن حمداد بددن سدلمة عددن حميدد عددن أنددل
بددن مالد أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طاج دده إذا خددرق لحاجددة أو طسددمع طددا ارشددد طددا نجدديح قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

باب ما جاء في وصيته صلى هللا عليه وسلم في القتال
[  ] 1617حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي عدن سداياو عدن علقمدة بدن مرادد عدن
سليماو بن بر دة عن أبيده قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا باد

أميد ار علدى جديل أوصداه

في خاصة ن سه بتقوب هللا ومن ماه مدن المسدلمين خيد ار وقدال الد وا بسدم هللا وفدي سدبيل هللا قداتلوا مدن

ك ددر بدداهلل وال تغل دوا وال تغدددروا وال تمطل دوا وال تقتل دوا وليدددا ف د ذا لقيددج عدددوه مددن المشددر ين فددادعهم إلددى
إحدب االث خصال أو خدالل أبهدا أجدابوه فاقبدل مدنهم و دف عدنهم وادعهدم إلدى اإلسدالم والتحدول مدن

دار ددم إلددى دار المهدداجر ن وأخبددر م إو فال دوا ذل د ف د و لهددم مددا للمهدداجر ن وعلدديهم مددا علددى المهدداجر ن

ومو أبوا أو بتحولوا فاخبر م انهم طكونوا اعراب المسلمين طجدري علديهم مدا طجدري علدى ا عدراب لديل

لهم في الغنيمة وال يء شيء إال أو طجا دوا ف و أبوا فاستان باهلل علديهم وقداتلهم ومذا حاصدرت حصدنا
فارادوه أو تجال لهم ذمة هللا وذمة نبيه فدال تجادل لهدم ذمدة هللا وال ذمدة نبيده واجادل لهدم ذمتد وذمدم
نك ددم أو تخ ددروا ذم ددتك م وذم ددم أص ددحابكم خي ددر م ددن أو تخ ددروا ذم ددة هللا وذم ددة رس ددوله ومذا

أص ددحاب

حاصدرت أ دل حصدن فدارادوه أو تند لهم علدى حكددم هللا فدال تن لدو م ولكدن اند لهم علدى حكمد ف ند ال

تدددري أتصدديب حكددم هللا فدديهم أم ال أو نحددو ددذا قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن النامدداو بددن مقددرو
وحدب

بر دة حدب

حسن صدحيح حددانا محمدد بدن بشدار حددانا أبدو أحمدد عدن سداياو عدن علقمدة بدن

مراد نحوه بماناه وزاد فيه ف و أبوا فخذ منهم الج ة ف و أبوا فاستان باهلل علديهم قدال أبدو عيسدى كدذا

رواه و يدع وليدر واحدد عدن سداياو وروب ليدر محمدد بدن بشدار عدن عبدد الدرحمن بدن مهددي وذ در فيده
أمر الج ة

[  ] 1618حددانا الحسدن بدن علددي الخدالل حددانا ع داو حدددانا حمداد بدن سدلمة حدددانا اابدج عدن أنددل
قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ال طغيددر إال عنددد صددالة ال جددر ف د و سددمع أذانددا امس د ومال ألددار
فاسددتمع ذات بددوم فسددمع رجددال طقددول هللا أكبددر هللا أكبددر فقددال علددى ال ط درة أشددهد أو ال إلدده إال هللا فقددال

خرجج من النار قال الحسن وحدانا أبو الوليد حدانا حماد بن سلمة بهذا اإلسناد مطلده قدال أبدو عيسدى

و ذا حدب

حسن صحيح مل تاب السير والحمد هلل و ليه تاب فضائل الجهاد

كتاب فضائل الجهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في فضل الجهاد
[  ] 1619حدانا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيده عدن أبدي ر درة قدال قيدل طدا رسدول هللا
مدا طادددل الجهداد قددال ال تسددتطياونه فدردوا عليدده مدرتين أو االاددا ددل ذلد طقددول ال تسدتطياونه فقددال فددي
الطالطددة مطددل المجا ددد فددي سددبيل هللا مطددل القددائم الصددائم الددذي ال ط تددر مددن صددالة وال صدديام حت دى برجددع
المجا ددد فددي سددبيل هللا وفددي ال دداب عددن الشددقاء وعبددد هللا بددن ح شددي وأبددي موسددى وأبددي سددايد وأم مال د

البه ة وأندل و دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي مدن ليدر وجده عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم
[  ] 1620حدانا محمد بن عبد هللا بن ب ع حدانا الماتمر بن سدليماو حدداني مدرزوو أبدو بكدر عدن
قتدادة عددن أنددل قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طانددي طقدول هللا عد وجددل المجا ددد فددي سددبيل
هللا دو علددي ضددامن إو ن ضددته أوراتدده الجنددة ومو رجاتدده بدداجر أو لنيمددة قددال ددو صددحيح لر ددب مددن
ذا الوجه

باب ما جاء في فضل من مات مرابطا
[  ] 1621حدانا أحمد بن محمد أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا حيدوة بدن شدر ح قدال أخبرندي أبدو
ددانة الخ دوالني أو عمددرو بددن مال د الجنبددي أخب دره اندده سددمع فضددالة بددن عبيددد طحدددث عددن رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم انه قال ل ميج طختم على عمله إال الدذي مدات مرابطدا فدي سدبيل هللا ف نده بنمدى
له عمله إلى بوم ال يامة و امن من فتندة القبدر وسدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول المجا دد
مدن جا دد ن سدده قدال أبددو عيسدى وفددي ال داب عددن ع دة بددن عدامر وجددابر وحددب

فضددالة حددب

حسددن

صحيح
باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل هللا
[  ] 1622حدددانا قتي ددة حدددانا بددن لهياددة ع دن أبددي ا سددود عددن عددروة بددن ال يددر وسددليماو بددن طسددار
أنهمدا حددااه عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قدال مدن صدام بومدا فدي سدبيل هللا زح حدده
هللا عددن النددار س د اين خر ددا أحددد ما طقددول س د اين وارخددر طقددول أر اددين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ب من دذا الوجده وأبدو ا سدود اسدمه محمدد بدن عبدد الدرحمن بدن نوفدل ا سددي المددني وفدي ال داب
عن أبي سايد وأنل وع ة بن عامر وأبي أمامة
[  ] 1623حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي حدددانا عبددد هللا بددن الوليددد الادددني حدددانا سدداياو

الطوري قال وحدانا محمود بن ليالو حددانا عبدد هللا بدن موسدى عدن سداياو عدن سدهيل بدن أبدي صدالح
عن الناماو بن أبي عياح ال رقي عن أبي سايد الخدري قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال

طصدوم عبدد بومدا فدي سدبيل هللا إال باعدد ذلد اليدوم الندار عدن وجهده سد اين خر دا قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 1624حددانا ز داد بدن أبددوب حددانا ب دد بدن دداروو أخبرندا الوليدد بدن جميددل عدن القاسدم أبدي عبددد
الرحمن عن أبي أمامة ال ا لي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال مدن صدام بومدا فدي سدبيل هللا جادل
هللا بينه و ين النار خندقا ما بين السماء وا ر

ذا حدب

لر ب من حدب

أبي أمامة

باب ما جاء في فضل الن قة في سبيل هللا
[  ] 1625حدددانا أبددو ر ددب حدددانا الحسددين بددن علددي الجا ددي عددن ازئدددة عددن الددر ين بددن الر يددع عددن
أبيده عددن طسدير بددن عميلدة عددن خدر م بددن فاتد قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم مددن أن دق ن قددة فددي

سبيل هللا تبج له بس امائة ضاف قال أبو عيسى وفي ال داب عدن أبدي ر درة و دذا حددب

حسدن إنمدا

نارفه من الر ين بن الر يع
باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل هللا
[  ] 1626حدانا محمد بن رافع حدانا ز د بن ح داب حددانا مااو دة بدن صدالح عدن طيدر بدن الحدارث
عن القاسم أبي عبد الدرحمن عدن عددي بدن حداتم الطدائي أنده سدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أي

الصدددقة أ فضددل قددال خدمددة عبددد فددي سددبيل هللا أو رددل فسددطاط أو طروقددة فحددل فددي سددبيل هللا قددال أبددو
عيسدى وقدد روي عددن مااو دة بددن صدالح دذا الحدددب
بدن جميددل ددذا الحدددب

مرسدال وخولددف ز دد فدي إسددناده قدال وروب الوليددد

عددن القاسدم أبددي عبددد الددرحمن عددن أبددي أمامدة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

حدانا بذل ز اد بن أبوب

[  ] 1627حدانا ب د بن اروو أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الدرحمن عدن أبدي أمامدة
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل الصدقات ردل فسدطاط فدي سدبيل هللا ومنيحدة خدادم فدي
سددبيل هللا أو طروقددة فحددل فددي سددبيل هللا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

عندي من حدب

مااو ة بن صالح

حسددن صددحيح لر ددب و ددو أصددح

باب ما جاء في فضل من جه لاز ا
[  ] 1628حدانا أبو ز ر ا طحيى بن درسج ال صدري حددانا أبدو إسدماعيل حددانا طحيدى بدن أبدي طيدر
عن أبي سلمة عن بسر بن سدايد عدن ز دد بدن خالدد الجهندي عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال

مدن جهد لاز دا فدي سدبيل هللا فقدد لد ا ومدن خلدف لاز دا فدي أ لده فقددد لد ا قدال أبدو عيسدى دذا حدددب

حسن صحيح وقد روي من لير ذا الوجه

[  ] 1629حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن بددن أبددي ليلددى عددن عطدداء عددن ز ددد بددن
خالد الجهني قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن جهد لاز دا فدي سدبيل هللا أو خل ده فدي أ لده
فقد ل ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 1630حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد حدانا عبد المل بن أبدي سدليماو عدن عطداء
عن ز د بن خالد الجهني عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
[  ] 1631حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بدن مهددي حددانا حدرب بدن شدداد عدن طحيدى بدن
أبدي طيدر عددن أبدي سددلمة عدن بسددر بدن سددايد عدن ز دد بددن خالدد الجهنددي قدال قددال رسدول هللا صددلى هللا
عليده وسدلم مدن جهد لاز ددا فدي سدبيل هللا فقدد لد ا ومددن خلدف لاز دا فدي أ لده فقددد لد ا قدال أبدو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في فضل من البرت قدماه في سبيل هللا
[  ] 1632حدددانا أبددو عمددار الحسددين بددن حر د

حدددانا الوليددد بددن مسددلم عددن ب ددد بددن أبددي مددر م قددال

ألحقنددي ع اطددة بددن رفاعددة بددن ارفددع وأنددا مدداح إلددى الجماددة فقددال أبشددر ف د و خطدداه ددذه فددي سددبيل هللا
سماج أبا ع ل طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن البدرت قددماه فدي سدبيل هللا فهمدا حدرام
علددى النددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب صددحيح وأبددو ع د ل اسددمه عبددد الددرحمن بددن جبددر

وفي ال اب عن أبي بكر ورجل مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أبدو عيسدى ب دد بدن أبدي

مر م و رجل شامي روب عنده الوليدد بدن مسدلم و حيدى بدن حمد ة وليدر واحدد مدن أ دل الشدام و ر دد بدن
أبددي مددر م ددوفي أبددوه مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم واسددمه مال د بددن ر ياددة و ر ددد بددن أبددي

مدر م سدمع مدن أندل بدن مالد وروب عدن بر دد بدن أبدي مدر م أبددو إسدحاو الهمدداني وعطداء بدن السددائب
و ونل بن أبي إسحاو وشع ة أحادب
باب ما جاء في فضل الغ ار في سبيل هللا

[  ] 1633حدانا ناد حدانا بن الم اره عن عبد الرحمن بن عبد هللا المساودي عن محمدد بدن عبدد

الددرحمن عددن عيسددى بددن طلحددة عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال بلددج النددار
رجل بكي من خشية هللا حتى طاود اللدبن فدي الضدرع وال طجتمدع ا دار فدي سدبيل هللا ودخداو جهدنم قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن و مولى أبي طلحة مدني

باب ما جاء في فضل من شاب شي ة في سبيل هللا
[  ] 1634حددانا نداد حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن عمدرو بدن مدرة عدن سدالم بدن أبدي الجاددد

أو شددرحبيل بددن السددمط قددال طددا اددب بددن م درة حدددانا عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم واحددذر قددال
سماج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقول من شاب شي ة في اإلسالم انج له ندو ار بدوم ال يامدة قدال
أبو عيسى وفي ال اب عن فضالة بدن عبيدد وعبدد هللا بدن عمدرو وحددب

عن عمرو بن مرة وقد روي ذا الحدب

ادب مدرة كدذا رواه ا عمدل

عن منصور عن سالم بن أبي الجاد وأدخدل بينده و دين ادب

بدن مدرة فدي اإلسددناد رجدال و قددال ادب بددن مدرة و قددال مدرة بددن ادب البهد ي وقدد روب عددن النبدي صددلى
هللا عليه وسلم أحادب
[  ] 1635حدانا إسحاو بن منصور المدروزي أخبرندا حيدوة بدن شدر ح الحمصدي عدن ب يدة عدن بحيدر
بددن سدداد عددن خالددد بددن ماددداو عددن طيددر بددن م درة عددن عمددرو بددن ع سددة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم قددال مددن شدداب شددي ة فددي سددبيل هللا انددج لدده نددو ار بددوم ال يامددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
صحيح لر ب وحيوة بن شر ح بن ب د الحمصي

حسددن

باب ما جاء في فضل من ارت ط فرسا في سبيل هللا
[  ] 1636حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الخيل ماقود في نواصديها الخيدر إلدى بدوم ال يامدة الخيدل
لطالاددة ددي لرجددل أجددر و ددي لرجددل سددتر و ددي علددى رجددل وزر فامددا الددذي لدده أجددر فالددذي بتخددذ ا فددي
سدبيل هللا فياددد ا لده ددي لده أجددر ال طغيدب فددي بطونهددا شديء إال تددب هللا لده أجد ار وفدي الحدددب

قدال أبدو عيسددى دذا حددب

قصددة

حسددن صدحيح وقددد روب مالد بدن أنددل عدن ز ددد بدن أسدلم أبددي صدالح عددن

أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا
باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل هللا
[  ] 1637حدانا أحمد بن منيع حدانا ب د بن اروو أخبرنا محمد بن إسحاو عدن عبدد هللا بدن عبدد
الددرحمن بددن أبددي حسددين أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا ليدددخل بالسددهم الواحددد االاددة
الجنة صاناه طحتسب في صناته الخير والرامي به والممد به وقال ارمدوا وار بدوا و و ترمدوا أحدب إلدي
من أو تر بوا ل ما بلهو بده الرجدل المسدلم باطدل إال رميدة بقوسده وتادب ده فرسده ومالعبتده أ لده فد نهن

من الحق حدانا أحمد بن منيع حدانا ب د بن داروو أخبرندا شدام الدسدتوائي عدن طحيدى بدن أبدي طيدر

عدن أبدي سدالم عدن عبدد هللا بددن ا زرو عدن ع دة بدن عدامر الجهنددي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم
مطله قال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن ادب بدن مدرة وعمدرو بدن ع سدة وعبدد هللا بدن و دذا حددب

صحيح

حسدن

[  ] 1638حدانا محمد بن بشار حدانا ماداذ بدن شدام عدن أبيده عدن قتدادة عدن سدالم بدن أبدي الجادد

عن ماداو بدن أبدي طلحدة عدن أبدي نجديح السدلمي رضدى هللا تادالى عنده قدال سدماج رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم طقددول مددن رمددى بسددهم فددي سددبيل هللا فهددو لدده عدددل محددرر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
صحيح وأبو نجيح و عمرو بن ع سة السلمي وعبد هللا بن ا زرو و عبد هللا بن ب د
باب ما جاء في فضل الحرح في سبيل هللا

[  ] 1639حددانا نصددر بددن علدي الجهضددمي حدددانا بشدر بددن عمددر حددانا شددايب بددن رز دق أبددو شددي ة

حدانا عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي ر اي عن بن ع داح قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم طقول عيناو ال تمسهما النار عين بكدج مدن خشدية هللا وعدين باتدج تحدرح فدي سدبيل هللا قدال أبدو
عيسدى وفددي ا ل دداب عدن عطمدداو وأبددي ر حانددة وحددب

بددن ع دداح حدددب

حسدن ال نارفدده إال مددن حدددب

شايب بن رز ق
باب ما جاء في اواب الشهداء
[  ] 1640حددانا طحيددى بددن طلحددة الير ددوعي الكددوفي حدددانا أبدو بكددر بددن عيدداح عددن حميددد عددن أنددل
قدال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم القتددل فددي سددبيل هللا طك ددر ددل خطي ددة فقددال جبر ددل إال الدددبن فقددال
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إال الدددبن قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن اددب بددن عج درة وجددابر وأبددي
ر درة وأبددي قتددادة و ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده مددن حدددب

وسالج محمد بن إسماعيل عدن دذا الحددب

أبددي بكددر إال مددن حدددب

فلدم طارفده وقدال أرب أنده أراد حددب

ددذا الشدديد قددال

حميدد عدن أندل عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال ليل أحد من أ ل الجنة طسرة أو برجع إلى الدنيا إال الشهيد
[  ] 1641حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن عمددرو بددن دبنددار عددن ال ددري عددن بددن
كاددب بددن مال د عددن أبيدده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو أرواي الشددهداء فددي طيددر خضددر
تالق من امرة الجنة أو شجر الجنة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1642حدانا محمد بن بشار حدانا عطماو بن عمدر أخبرندا علدي بدن الم داره عدن طحيدى بدن أبدي
كطير عن عامر الاقيلي عن أبيده عدن أبدي ر درة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال عدر

علدي

أول االاة بدخلوو الجندة شدهيد وعايدف متا دف وعبدد أحسدن ع دادة هللا ونصدح لمواليده قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن

[  ] 1643حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جا ر عن حميدد عدن أندل عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم أنه قال ما من عبد طموت له عند هللا خير طحب أو برجع إلى الدنيا وأو لده الددنيا ومدا فيهدا

إال الشهيد لما برب من فضل الشدهادة ف نده طحدب أو برجدع إلدى الددنيا فيقتدل مدرة أخدرب قدال أبدو عيسدى

ددذا حدددب

ال ري

حسددن صددحيح قددال بددن أبددي عمددر قددال سدداياو بددن عيينددة دداو عمددرو بددن دبنددار أسددن مددن

باب ما جاء في فضل الشهداء عند هللا
[  ] 1644حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن عطاء بن دبنار عن أبدي ب دد الخدوالني أنده سدمع فضدالة
بدن عبيدد طقدول سددماج عمدر بدن الخطداب طقددول سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طقدول الشددهداء
أر اة رجل مؤمن جيد اإلطماو لقي الادو فصدو هللا حتى قتل فذل الذي برفدع النداح إليده أعيدنهم بدوم

ال يامددة كددذا ورفددع أرسدده حتددى وقاددج قلنسددوته قددال فمددا أدري أقلنسددوة عمددر أراد أم قلنسددوة النبددي صددلى

هللا عليه وسلم قال ورجل مؤمن جيد اإلطماو لقي الادو فكانما ضرب جلده بشوه طلح مدن الجدبن أتداه
سهم لرب فقتله فهو في الدرجة الطانية ورجل مؤمن خلط عمال صدالحا واخدر سدي ا لقدي الاددو فصددو

هللا حتى قتل فذل في الدرجدة الطالطدة ورجدل مدؤمن أسدرب علدى ن سده لقدي الاددو فصددو هللا حتدى قتدل
فددذل فددي الدرجددة الراباددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

دبندار قددال سددماج محمدددا طقددول قددد روب سددايد بددن أبددي أبددوب ددذا الحدددب

عطدداء بددن

عددن عطدداء بددن دبنددار وقددال

عن أشياخ من خوالو ولم بذ ر فيه عن أبي ب د وقال عطاء بن دبنار ليل به باح
باب ما جاء في ل و ال حر
[  ] 1645حدانا إسحاو بدن موسدى ا نصداري حددانا مادن حددانا مالد عدن إسدحاو بدن عبدد هللا بدن
أبي طلحة عن أنل بن مال أنه سماه طقول او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بددخل علدى أم حدرام
بنج ملحاو فتطامده و اندج أم حدرام تحدج ع دادة بدن الصدامج فددخل عليهدا رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسدلم بومدا فاطامتده وجلسددج ت لدي أرسده فندام رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اددم اسدتيقظ و دو طضددح

قالج فقلج ما طضحك طا رسول هللا قدال نداح مدن أمتدي عرضدوا علدي لد اة فدي سدبيل هللا بر بدوو اد ج
ذا ال حر ملوه علدى ا سدرة أو مطدل الملدوه علدى ا سدرة قلدج طدا رسدول هللا أدع هللا أو طجالندي مدنهم
فدعا لها ادم وضدع أرسده فندام ادم اسدتيقظ و دو طضدح قالدج فقلدج مدا طضدحك طدا رسدول هللا قدال نداح

من أمتي عرضوا علدي لد اة فدي سدبيل هللا نحدو مدا قدال فدي ا ول قالدج فقلدج طدا رسدول هللا أدع هللا أو
طجالن ددي م ددنهم ق ددال أن ددج م ددن ا ول ددين ق ددال فر ب ددج أم حد درام ال ح ددر ف ددي زم دداو مااو ددة ب ددن أب ددي س دداياو

فصرعج عن دابتها حين خرجج من ال حر فهلكج قال أبو عيسى ذا حدب

بنج ملحاو ي أخج أم سليم خالة أنل بن مال

حسدن صدحيح وأم حدرام

باب ما جاء فيمن طقاتل ر اء وللدنيا
[  ] 1646حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن شقيق بن سلمة عن أبي موسدى قدال سد ل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل طقاتل شجاعة و قاتل حميدة و قاتدل ر داء فداي ذلد فدي سدبيل

هللا قدال مددن قاتددل لتكددوو لمددة هللا دي الاليددا فهددو فدي سددبيل هللا قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عمددر
و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1647حدددانا محمددد بددن المطنددى حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي عددن طحيددى بددن سددايد عددن محمددد بددن

إبدراييم عدن علقمدة بدن وقدا

الليطددي عدن عمدر بدن الخطداب قددال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم

إنم ددا ا عم ددال بالني ددة ومنم ددا الم ددر م ددا ن ددوب فم ددن ان ددج جرت دده إل ددى هللا ومل ددى رس ددوله فهجرت دده إل ددى هللا

ورسددوله ومددن انددج جرتدده إلددى دنيددا طصدديبها أو ام درأة بت وجهددا فهجرتدده إلددى مددا دداجر إليدده قددال أبددو
عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روب مالد بدن أندل وسداياو الطدوري وليدر واحدد مدن ا ئمدة دذا

عدن طحيدى بددن سدايد وال نارفدده إال مدن حدددب
بن غي أو نضع ذا الحدب

طحيدى بدن سددايد ا نصداري قددال عبدد الددرحمن بدن مهدددي

في ل باب

باب ما جاء في فضل الغدو والرواي في سبيل هللا
[  ] 1648ح دددانا قتي ددة ح دددانا الاط دداب ب ددن خال ددد المخ وم ددي ع ددن أب ددي ح ددازم ع ددن س ددهل ب ددن س دداد

الس دداعدي ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ل دددوة ف ددي س ددبيل هللا خي ددر م ددن ال دددنيا وم ددا فيه ددا
وموضددع سددوط فددي الجنددة خيددر مددن الدددنيا ومددا فيهددا قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وابددن
ع اح وأبي أبوب وأنل و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1649حدانا أبو سدايد ا شدج حددانا أبدو خالدد ا حمدر عدن بدن عجدالو عدن أبدي حدازم عدن أبدي
ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم والحجاق عن الحكدم عدن مقسدم عدن بدن ع داح عدن النبدي صدلى

هللا عليده وسدلم قددال لددوة فددي سدبيل هللا أو روحدة خيددر مدن الدددنيا ومدا فيهدا قددال أبدو عيسددى دذا حدددب

حسددن لر ددب وأبددو حددازم الددذي روب عددن سددهل بددن سدداد ددو حددازم ال ا ددد و ددو مدددني واسددمه سددلمة بددن
دبنددار وأبددو حددازم ددذا الددذي روب عددن أبددي ر درة ددو أبددو حددازم ا شددجاي الكددوفي واسددمه سددلماو و ددو

مولى ع ة ا شجعية
[  ] 1650حدانا عبيد بن أس اط بن محمد القرشي الكوفي حدانا أبي عدن شدام بدن سداد عدن سدايد
بن أبي الل عن بن أبي ذبداب عدن أبدي ر درة قدال مدر رجدل مدن أصدحاب رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم بشاب فيه عيينة من مداء عذبدة فاعجبتده لطيبهدا فقدال لدو اعت لدج النداح فاقمدج فدي دذا الشداب

ولددن أفاددل حتددى أسددتاذو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددذ ر ذل د لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

فقددال ال ت اددل ف د و مقددام أحددد م فددي سددبيل هللا أفضددل مددن صددالته فددي بيتدده سد اين عامددا أال تحبددوو أو

طغ ر هللا لكم و دخلكم الجنة ال وا في سبيل هللا من قاتل فدي سدبيل هللا فدواو ناقدة وجبدج لده الجندة قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 1651حدانا علي بن حجر حددانا إسدماعيل بدن جا در عدن حميدد عدن أندل أو رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وس ددلم قددال لغ دددوة فددي س ددبيل هللا أو روحددة خي ددر مددن ال دددنيا ومددا فيه ددا ولقدداب ق ددوح أح ددد م أو
موضع بده فدي الجندة خيدر مدن الددنيا ومدا فيهدا ولدو أو امدرأة مدن نسداء أ دل الجندة اطلادج إلدى ا ر

ضدداءت مددا بينهمددا ولمددألت مددا بينهمددا ر حددا ولنصددي ها علددى أرسددها خيددر مددن الدددنيا ومددا فيهددا قددال أبددو
عيسى ذا حدب

صحيح

باب ما جاء أي الناح خير
[  ] 1652حددانا قتي ددة حدددانا بدن لهياددة عددن بكيدر بددن عبددد هللا بدن ا شددج عددن عطداء بددن طسددار عددن
بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أال أخبددر م بخيددر الندداح رجددل ممس د باندداو فرسدده فددي
سبيل هللا أال أخبر م بالذي بتلوه رجل مات ل فدي لنيمدة لده بدؤدي حدق هللا فيهدا أال أخبدر م بشدر النداح
رجددل طسددال بدداهلل وال طاطددي بدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الحدب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده و ددروب ددذا

من وجه عن بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء فيمن سال الشهادة
[  ] 1653حدددانا محمددد بددن سددهل بددن عسددكر ال غدددادي حدددانا القاسددم بددن طيددر المصددري حدددانا عبددد
الددرحمن بددن شددر ح أندده سددمع سددهل بددن أبددي أمامددة بددن سددهل بددن حنيددف طحدددث عددن أبيدده عددن جددده عددن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال من سال هللا الشهادة من قل ه صادقا بلغده هللا مندازل الشدهداء ومو مدات
علدى ف ارشده قدال أبدو عيسدى حددب

سدهل بدن حنيدف حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

عبدد

الددرحمن بددن شددر ح وقددد رواه عبددد هللا بددن صددالح عددن عبددد الددرحمن بددن شددر ح وعبددد الددرحمن بددن شددر ح
طكنى أبا شر ح و و اسكندراني وفي ال اب عن مااذ بن جبل
[  ] 1654حددانا أحمدد بددن منيدع حدددانا روي بدن ع دادة حدددانا بدن جددر ج عدن سدليماو بددن موسدى عددن
مال بن طخامر السكسكي عن ماداذ بدن جبدل عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن سدال هللا القتدل
في سبيله صادقا من قل ه أعطاه هللا أجر الشهادة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في المجا د والناكح والمكاتب وعوو هللا إطا م
[  ] 1655حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن بددن عجددالو عددن سددايد المقبددري عددن أبددي ر درة قددال قددال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم االادة حدق علدى هللا عدونهم المجا دد فدي سدبيل هللا والمكاتدب الدذي بر دد
ا داء والناكح الذي بر د الا اب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء فيمن طكلم في سبيل هللا
[  ] 1656حدانا قتي ة دانا عبد الا

بن محمد عن سهيل بن أبدي صدالح عدن أبيده عدن أبدي ر درة

قدال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ال طكلدم أحددد فدي سددبيل هللا وهللا أعلدم بمدن طكلددم فدي سددبيله إال

جاء بوم ال يامة اللوو لوو الدم والر ح ر ح المس قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي

من لير وجه عن أبي ر رة النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1657حددانا أحمدد بددن منيدع حدددانا روي بدن ع دادة حدددانا بدن جددر ج عدن سدليماو بددن موسدى عددن

مالد بددن طخددامر عددن مادداذ بددن جبددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن قاتددل فددي سددبيل هللا مددن

رجددل مسددلم ف دواو ناقددة وجبددج لدده الجنددة ومددن جددري جرحددا فددي سددبيل هللا أو نكددب نك ددة ف نهددا تجددة بددوم
ال يامة ال ر ما انج لونها ال ع راو ور حها المس
باب ما جاء أي ا عمال أفضل
[  ] 1658حدانا أبو ر دب حددانا عبددة بدن سدليماو عدن محمدد بدن عمدرو حددانا أبدو سدلمة عدن أبدي
ر رة قال س ل رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم أي ا عمدال أفضدل وأي ا عمدال خيدر قدال إطمداو بداهلل

ورسددوله قيددل اددم أي شدديء قددال الجهدداد سددنام الامددل قيددل اددم أي شدديء طددا رسددول هللا قددال اددم حددج مبددرور
قدال أبدو عيسددى دذا حددب

حسددن صدحيح قدد روي مددن ليدر وجده عددن أبدي ر درة عددن صدلى هللا عليدده

وسلم
باب ما ذ ر أو أبواب الجنة تحج رالل السيوب
[  ] 1659حدانا قتي ة حددانا جا در بدن سدليماو الضد اي عدن أبدي عمدراو الجدوني عدن أبدي بكدر بدن

أبددي موسددى ا شدداري قددال سددماج أبددي بحض درة الادددو طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو
أب دواب الجنددة تحددج رددالل السدديوب فقددال رجددل مددن الق دوم رث الهي ددة أأنددج سددماج ددذا مددن رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم بددذ ر قددال ناددم فرجددع إلددى أصددحابه فقددال أق د أر علدديكم السددالم و سددر ج ددن سددي ه
فضددرب بدده حتددى قتددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صددحيح لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

جا ددر بددن

الض اي وأبو عمراو الجوني اسمه عبد المل بن حبيب وأبو بكر بدن أبدي موسدى قدال أحمدد بدن حنبدل
و اسمه
باب ما جاء أي الناح أفضل
[  ] 1660حددانا أبددو عمددار حددانا الوليددد بددن مسددلم عدن ا و ازعددي حدددانا ال ددري عدن عطدداء بددن ب ددد

الليطددي عددن أبددي سددايد الخدددري قددال س د ل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أي الندداح أفضددل قددال رجددل
طجا د في سبيل هللا قالوا ام مدن قدال ادم مدؤمن فدي شداب مدن الشدااب بتقدي ر ده و ددع النداح مدن شدره

قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

باب في اواب الشهيد
[  ] 1661حددانا محمدد بدن بشدار حددانا ماداذ بدن شددام حدداني أبدي عدن قتدادة حددانا أندل بدن مالد

قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا م دن أحددد مددن أ ددل الجنددة طس دره أو برجددع إلددى الدددنيا ليددر

الشهيد ف نه طحدب أو برجدع إلدى الددنيا طقدول حتدى أقتدل عشدر مدرات فدي سدبيل هللا ممدا بدرب ممدا أعطداه
من الكرامة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1662حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا در حددانا شدع ة عدن قتدادة عدن أندل عدن النبدي
صلى هللا عليه وسلم نحوه بماناه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1663حدانا عبد هللا بن عبدد الدرحمن حددانا نعديم بدن حمداد حددانا ب يدة بدن الوليدد عدن بحيدر بدن
ساد عن خالد بن ماداو عدن المقددام بدن مادد طكدرب قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم للشدهيد

عند هللا سج خصال طغ ر له في أول دفاة و رب مقاده مدن الجندة و جدار مدن عدذاب القبدر و دامن مدن

ال د ع ا كب ددر و وضددع عل ددى أرس دده تدداق الوق ددار الياقوت ددة منهددا خي ددر مددن ال دددنيا وم ددا فيهددا و د د وق اانت ددين

وس اين زوجة من الحور الاين و ش ع في س اين من أقار ه قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح

لر ب
باب ما جاء في فضل المرابط
[  ] 1664حدانا أبو بكر بن أبي النضر حدانا أبو النضر ال غددادي حددانا عبدد الدرحمن بدن عبدد هللا
بن دبنار عن أبي حازم عن سهل بن ساد أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ر داط بدوم فدي سدبيل
هللا خير من الدنيا ومدا فيهدا وموضدع سدوط أحدد م فدي الجندة خيدر مدن الددنيا ومدا فيهدا ولروحدة بروحهدا
الابد في سبيل هللا أو لغدوة خير من الدنيا وما فيها
[  ] 1665حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة حدددانا محمددد بددن المنكدددر قددال مددر سددلماو

ال ارسدي بشددرحبيل بددن السددمط و دو فددي مدرابط لدده وقدد شددق عليدده وعلددى أصدحابه قدال أال أحدددا طددا بددن
السددمط بحدددب

سددماته مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال بلددى قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم طقول ر اط بوم في سبيل هللا أفضدل ور مدا قدال خيدر مدن صديام شدهر ونيامده ومدن مدات فيده
وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى بوم ال يامة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 1666حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا الوليددد بددن مسددلم عددن إسددماعيل بددن ارفددع عددن سددمي عددن أبددي
صالح عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من لقي هللا بغيدر أادر مدن جهداد لقدي هللا
وفيدده الم ددة ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

لر ددب م ددن ح دددب

ومسددماعيل ب ددن ارف ددع قددد ض ددا ه با ددا أص ددحاب الحدددب
الحدددب
وحدب

وقددد روي ددذا الحدددب

الولي ددد ب ددن مس ددلم ع ددن إس ددماعيل بد دن ارف ددع

ق ددال وس ددماج محم دددا طقددول ددو اق ددة مق ددارب

مددن ليددر ددذا الوجدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

سلماو إسناده ليل بمتصل محمد بن المنكدر لدم بددره سدلماو ال ارسدي وقدد روي دذا الحددب

عن أبوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلماو عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1667حددانا الحسدن بددن علدي الخددالل حددانا شددام بدن عبددد الملد حدددانا الليد

بددن سداد حددداني

أبو عقيل ز رة بن مابد عدن أبدي صدالح مدولى عطمداو قدال سدماج عطمداو و دو علدى المنبدر طقدول إندي

كتمتك م حدبطا سماته مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم راييدة ت درقكم عندي ادم بددا لدي أو أحدداكموه
ليختددار امددره لن سدده مددا بدددا لدده سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول ر دداط بددوم فددي سددبيل هللا
خير من ألف بوم فيما سواه من المندازل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

بن إسماعيل أبو صالح مولى عطماو اسمه بر او

حسدن صدحيح لر دب وقدال محمدد

[  ] 1668حدددانا محمددد بددن بشددار وأحمددد بددن نصددر النيسددابوري وليددر واحددد قددالوا حدددانا ص د واو بددن

عيسى حدانا محمد بن عجالو عن القاقداع بدن حكديم عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم ما طجدد الشدهيد مدن مدل القتدل إال مدا طجدد أحدد م مدن مدل القرصدة قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 1669حدانا ز اد بدن أبدوب حددانا ب دد بدن داروو أن اندا الوليدد بدن جميدل ال لسدطيني عدن القاسدم
أبددي عبددد الددرحمن عددن أبددي أمامددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لدديل شدديء أحددب إلددى هللا مددن

قطرتين وأار ن قطرة من دموع في خشية هللا وقطرة دم تهراو في سبيل هللا واما ا ادراو فداار فدي سدبيل
هللا وأاددر فددي فر ضددة مددن ف درائا هللا قددال ددذا حدددب

حسددن لر ددب اخددر تدداب فضددائل الجهدداد و ليدده

كتاب الجهاد
كتاب الجهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ل الاذر في القاود

باب ما جاء في الرخصة

[  ] 1670حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي حدددانا الماتمددر بددن سددليماو عددن أبيدده عددن أبددي إسددحاو
ع ددن البد دراء ب ددن ع ددازب أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال ائت ددوني ب ددالكتف أو الل ددوي فكت ددب ل ال

طستوي القاعدوو من المدؤمنين و وعمدرو بدن أم مكتدوم خلدف رهدره فقدال دل لدي مدن رخصدة فن لدج ل
لير أولي الضرر و وفي ال داب عدن بدن ع داح وجدابر وز دد بدن اابدج و دذا حددب

حدب

لر ب من حدب

حسدن صدحيح و دو

سليماو التيمي عن أبي إسحاو وقد روب شع ة والطوري عن أبدي إسدحاو دذا

الحدب
باب ما جاء فيمن خرق في الغ و وتره أبو ه
[  ] 1671حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن سداياو وشدع ة عدن حبيدب بدن أبدي اابدج

عدن أبددي الع دداح عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال جداء رجددل إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طسددتاذنه فددي
الجهدداد فقددال ألد والددداو قددال ناددم قددال ف يهمددا فجا ددد قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح و ددذا
حدب

حسن صحيح وأبو الع اح الشاعر ا عمى المكي واسمه السائب بن فروخ

باب ما جاء في الرجل ب ا

وحده سر ة

[  ] 1672حدددانا محمددد بددن طحيددى النيسددابوري حدددانا الحجدداق بددن محمددد حدددانا بددن جددر ج فددي قولدده ل

أطيا دوا هللا وأطيا دوا الرسددول وأولددي ا مددر مددنكم و قددال عبددد هللا بددن حذافددة بددن ندديل ب دن عدددي السددهمي
باطه رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى سدر ة أخبرنيده طالدى بدن مسدلم عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن

ع اح قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب ال نارفه إال من حدب

بن جر ج

باب ما جاء في رايية أو طسافر الرجل وحده
[  ] 1673حدانا أحمد بن عبدة الضبي ال صري حدانا سداياو بدن عييندة عدن عاصدم بدن محمدد عدن

أبيه عن بن عمر أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لدو أو النداح طالمدوو مدا أعلدم مدن الوحددة مدا

سرب راكب بليل طاني وحده

[  ] 1674حدانا إسحاو بدن موسدى ا نصداري حددانا مادن حددانا مالد عدن عبدد الدرحمن بدن حرملدة
عددن عمددرو بددن شددايب ع ددن أبيدده عددن جددده أو رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال اركددب ش دديطاو
والراك دداو شدديطاناو والطالاددة ر ددب قددال أبددو عيسددى حدددب
مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

عاصددم و ددو بددن محمددد بددن ز ددد بددن عبددد هللا بددن عمددر قددال محمددد ددو اقددة

صدوو وعاصدم بدن عمدر الامدري ضدعيف فدي الحددب
حدب

بددن عمددر حدددب

حسددن صددحيح ال نارفدده إال

ال أروي عنده شدي ا وحددب

عبدد هللا بدن عمدرو

حسن

باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخدطاة في الحرب
[  ] 1675حددانا أحمدد بدن منيدع ونصدر بددن علدي قداال حددانا سداياو بددن عييندة عدن عمدرو بدن دبنددار

سمع جدابر بدن عبدد هللا طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الحدرب خدعدة قدال أبدو عيسدى وفدي
ال اب عن علي وز د بن اابج وعائشة وابن ع اح وأبي ر رة وأسماء بندج ب دد بدن السدكن و ادب بدن
مال وأنل و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ل وات النبي صلى هللا عليه وسلم و م ل ا
[  ] 1676حدانا محمود بن ليالو حدانا و ب بن جر در وأبدو داود الطيالسدي قداال حددانا شدع ة عدن

أبي إسحاو قال نج إلى جنب ز د بن أرقم فقيل له م ل ا النبي صلى هللا عليه وسدلم مدن لد وة قدال
تس ددع عشد درة فقل ددج ددم لد د وت أن ددج ما دده ق ددال سد د ع عشد درة قل ددج أب ددتهن دداو أول ق ددال ذات الاش ددير أو

الاشيرة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الصف والتاب ة عند القتال
[  ] 1677حدانا محمد بن حميد الدرازي حددانا سدلمة بدن ال ضدل عدن محمدد بدن إسدحاو عدن عكرمدة

عدن بددن ع دداح عددن عبددد الددرحمن بدن عددوب قددال ع انددا النبددي صددلى هللا عليده وسددلم ببدددر لدديال قددال أبددو
عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي أبددوب و ددذا حدددب
إسماعيل عن ذا الحدب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وسددالج محمددد بددن

فلم طارفه وقدال محمدد بدن إسدحاو سدمع مدن عكرمدة وحدين رأبتده داو حسدن

الرأي في محمد بن حميد الرازي ام ضا ه باد
باب ما جاء في الدعاء عند القتال

[  ] 1678حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن دداروو أن انددا إسددماعيل بددن أبددي خالددد عددن بددن أبددي
أوفى قال سماته طقول طاني النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بددعو علدى ا حد اب فقدال اللهدم مند ل الكتداب
سددر ع الحسدداب ا د م ا ح د اب اللهددم ا د مهم وزلد لهم قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود و ددذا

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ا لو ة
[  ] 1679حددانا محمددد بدن عمددر بددن الوليدد الكندددي الكدوفي وأبددو ر ددب ومحمدد بددن ارفدع قددالوا حدددانا
طحيى بن ادم عن شر عن عمدار طاندي الدد ني عدن أبدي ال يدر عدن جدابر أو النبدي صدلى هللا عليده
وسلم دخل مكة ولواهه أبيا قال أبو عيسى دذا حددب

عددن شددر قددال وسددالج محمدددا عددن ددذا الحدددب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

فلددم طارفدده إال مددن حدددب

طحيدى بدن ادم

طحيددى بددن ادم عددن شددر

وقال حدانا لير واحد عن شر عن عمار عن أبدي ال يدر عدن جدابر أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
دخدل مكدة وعليده عمامددة سدوداء قدال محمددد والحددب

دو دذا قددال أبدو عيسدى والددد ن بطدن مدن بجيلددة

وعمار الد ني و عمار بن مااو ة الد ني و كنى أبا مااو ة و و وفي و و اقة عند أ ل الحدب

باب ما جاء في الراطات
[  ] 1680حدانا أحمد بن منيع حددانا طحيدى بدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة حددانا أبدو طاقدوب الطق دي حددانا
بددونل بددن عبيددد مددولى محمددد بددن القاسددم قددال باطنددي محمددد بددن القاسددم إلددى البدراء بددن عددازب أسدداله عددن
راطة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال انج سوداء مر اة من نمدرة قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن
علددي والحددارث بددن حسدداو واب ددن ع دداح قددال أبددو عيسددى و ددذا حدددب

حدب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال م ددن

بن أبي زائدة وأبو طاقوب الطق ي اسمه إسحاو بن إبراييم وروب عنه أطضا عبيد هللا بن موسى

[  ] 1681حدددانا محمددد بددن ارفددع حدددانا طحيددى بددن إسددحاو و ددو السددالحاني حدددانا ب ددد بددن ح دداو قددال
سماج أبا مجل الحق بن حميد طحدث عن بن ع اح قال انج راطة رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
سوداء ولواهه أبيا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه من حدب

بن ع اح

باب ما جاء في الشاار
[  ] 1682حدانا محمود بن ليالو حدانا و يدع حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن المهلدب بدن أبدي

ص د رة عمددن سددمع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول إو بيددتكم الادددو فقول دوا حددم ال بنصددروو قددال أبددو

عيسى وفي ال اب عن سلمة بن ا كوع و كذا روب باضدهم عدن أبدي إسدحاو مطدل رواطدة الطدوري وروي
عنه عن المهلب بن أبي ص رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال
باب ما جاء في ص ة سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1683حدددانا محمددد بددن شددجاع ال غدددادي حدددانا أبددو عبيدددة الحددداد عددن عطمدداو بددن سدداد عددن بددن
سير ن قال صدناج سدي ي علدى سديف سدمرة بدن جنددب وزعدم سدمرة انده صدنع سدي ه علدى سديف رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و دداو حنايددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده

وقد تكلم طحيى بن سايد القطاو في عطماو بن ساد الكاتب وضا ه من قبل ح ه
باب ما جاء في ال طر عند القتال

[  ] 1684حدددانا أحمددد بددن محمددد بددن موسددى أن انددا عبددد هللا بددن الم دداره أن انددا سددايد بددن عبددد الا د

عددن عطيددة بددن ندديل عددن ق عددة عددن أبددي سددايد الخدددري قددال لمددا بلد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عددام

ال تح مر ال هراو فوذننا بلقاء الادو فامرندا بدال طر فافطرندا أجمادوو قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح وفي ال اب عن عمر
باب ما جاء في الخروق عند ال ع
[  ] 1685حدانا محمود بن ليالو حدانا أبدو داود الطيالسدي قدال أن اندا شدع ة عدن قتدادة حددانا أندل
بن مال قال ر ب النبي صلى هللا عليه وسلم فرسا بي طلحة طقال لده منددوب فقدال مدا داو مدن فد ع
ومو وجدناه ل ح ار قال أبو عيسى وفي ال اب عن بن عمرو بن الاا

و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1686حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر وابدن أبدي عددي وأبدو داود قدالوا حددانا شدع ة
عن قتادة عن أنل بن مالد قدال داو فد ع بالمدبندة فاسدتاار رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فرسدا لندا
طقال له مندوب فقال ما رأبنا من ف ع ومو وجدناه ل ح ار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1687حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن اابدج عدن أندل قدال داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
من أحسن الناح وأجود الناح وأشجع النداح قدال وقدد فد ع أ دل المدبندة ليلدة سدماوا صدوتا قدال فتلقدا م

النبي صلى هللا عليه وسلم على فرح بي طلحة عري و و متقلد سدي ه فقدال لدم ت ارعدوا لدم ت ارعدوا فقدال
النبي صلى هللا عليه وسلم وجدته بح ار طاني ال رح قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

باب ما جاء في الط ات عند القتال
[  ] 1688حدانا محمد بن بشار حدانا طحيدى بدن سدايد حددانا سداياو الطدوري حددانا أبدو إسدحاو عدن
البراء بن عازب قال قال لنا رجل أفررتم عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدا أبدا عمدارة قدال ال وهللا

مددا ولددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ولكددن ولددى سددرعاو الندداح تلقددتهم دوازو بالنبددل ورس ددول هللا

صددلى هللا ع ليدده وسددلم علددى بغلتدده وأبددو سدداياو بددن الحددرث بددن عبددد المطلددب اخددذ بلجامهددا ورسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم طقول
أنا النبي ال ذب

أنا بن عبد المطلب قال أبو عيسى وفي ال اب عن علي وابن عمر و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1689حدانا محمد بن عمر بدن علدي المقددمي ال صدري حدداني أبدي عدن سداياو بدن حسدين عدن

عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لقدد رأبتندا بدوم حندين ومو ال تدين لمدوليتين ومدا مدع رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم مائة رجل قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن لر دب ال نارفده مدن حددب

عبيدد

هللا إال من الوجه
باب ما جاء في السيوب وحليتها
[  ] 1690حدانا محمد بن صدراو أبو جا ر ال صري حدانا طالب بدن حجيدر عدن دود بدن عبدد هللا
بن ساد عن جده م دة قال دخل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بدوم ال دتح وعلدى سدي ه ذ دب وفضدة
قددال طالددب فسددالته عددن ال ضددة فقددال انددج قبياددة السدديف فضددة قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أنددل
و ذا حدب

حسن لر ب وجد ود اسمه م دة الاصري

[  ] 1691حدانا محمد بن بشار حدانا و ب بن جر ر بن حدازم حددانا أبدي عدن قتدادة عدن أندل قدال
كانج قبياة سيف رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن فضدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب

و كذا روي عن مام عن قتادة عدن أندل وقدد روب باضدهم عدن قتدادة عدن سدايد بدن أبدي الحسدن قدال
كانج قبياة سيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فضة
باب ما جاء في الدرع
[  ] 1692حدانا أبو سايد ا شج حدانا بدونل بدن بكيدر عدن محمدد بدن إسدحاو عدن طحيدى بدن ع داد
بن عبد هللا بن ال ير عن أبيه عن جده عبدد هللا بدن ال يدر عدن ال يدر بدن الادوام قدال داو علدى النبدي
صلى هللا عليه وسلم درعاو بوم أحد فدنها إلدى الصدخرة فلدم طسدتطع فاقادد طلحدة تحتده فصداد النبدي

صدلى هللا عليدده وسددلم عليدده حتددى اسدتوب علددى الصددخرة فقددال سددماج النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول

أوجب طلحة قال أبو عيسى وفي ال اب عن صد واو بدن أميدة والسدائب بدن ب دد و دذا حددب
نارفه إال من حدب

محمد بن إسحاو

لر دب ال

باب ما جاء في المغ ر
[  ] 1693حدانا قتي ة حدانا مال بن أنل عن بن شهاب عن أنل بن مال قدال دخدل النبدي صدلى
هللا عليه وسلم عام ال دتح وعلدى أرسده المغ در فقيدل لده بدن خطدل متالدق باسدتار الكع دة فقدال اقتلدوه قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب ال نارب بير أحد رواه لير مال ال ري

باب ما جاء في فضل الخيل
[  ] 1694حددانا نداد حدددانا عبطدر بددن القاسدم عددن حصدين عددن الشدابي عددن عدروة ال ددارقي قدال قددال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الخيددر ماقددود فددي نواصددي الخيددل إلددى بددوم ال يامددة ا جددر والمغددنم قددال
أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بددن عمددر وأبددي سددايد وجر ددر وأبددي ر درة وأسددماء ب ددد والمغي درة بددن شددع ة
وجابر قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح وعروة و بن أبي الجاد ال ارقي و قدال دو عدروة بدن

الجاد قال أحمد بن حنبل وفقه ذا الحدب

أو الجهاد مع ل إمام إلى بوم ال يامة

باب ما جاء ما طستحب من الخيل
[  ] 1695حددانا عبددد هللا بددن الصد اي الهاشدمي ال صددري حدددانا ب ددد بدن دداروو أخبرنددا شددي او طانددي
بن عبد الرحمن حدانا عيسى بن علي بن عبد هللا بن ع داح عدن أبيده عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول

هللا صدلى هللا عليده وسدلم طمددن الخيدل فدي الشدقر قددال أبدو عيسدى دذا حدددب
من ذا الوجه من حدب

حسدن لر دب ال نارفدده إال

شي او

[  ] 1696حدددانا أحمددد بددن محمددد أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا بددن لهياددة عددن ب ددد بددن أبددي

حبيب عن علي بن ر اي عن أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال خيدر الخيدل ا د دم ا قدري
ا رام ام ا قري المحجل طلق اليمين ف و لم طكن أد م فكميج على ذه الشية

[  ] 1697حدانا محمد بن بشار حدانا و ب بن جر ر حددانا أبدي عدن طحيدى بدن أبدوب عدن ب دد بدن
أبي حبيب بهذا اإلسناد نحوه بماناه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

باب ما جاء ما طكره من الخيل
[  ] 1698حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا سدداياو قددال حددداني سددلم بددن عب ددد
الرحمن النخاي عن أبي زرعة بن عمرو بن جر ر عن أبي ر رة عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم أنده

ك دره الشددكال مددن الخيددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد رواه شددع ة عددن عبددد هللا بددن

الخطامي عن أبي زرعة عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحدوه وأبدو زرعدة بدن عمدرو بدن

جر ر اسمه رم حدانا محمد بن حميد الدرازي حددانا جر در عدن عمدارة بدن القاقداع قدال قدال لدي إبدراييم
النخاي إذا حداتني فحداني عن أبي زرعة ف نه حداني مرة بحدب

ام سالته باد ذلد بسدنين فمدا أخدرم

منه حرفا
باب ما جاء في الر او والسبق
[  ] 1699حدانا محمد بن وز ر الواسطي حدانا إسحاو بن بوسدف ا زرو عدن سداياو عدن عبدد هللا

عن نافع عن بن عمر أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم أجدرب المضدمر مدن الخيدل مدن الحايداء إلدى

انية الوداع و ينهما ستة أميال وما لم طضمر من الخيدل مدن انيدة الدوداع إلدى مسدجد بندي زر دق و ينهمدا
ميددل و نددج فدديمن أجددرب فواددب بددي فرسددي جدددا ار قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وجددابر

وعائشة وأنل و ذا حدب

صحيح حسن لر ب من حدب

الطوري

[  ] 1700حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن بن أبي ذئب عن نافع بدن أبدي ندافع عدن أبدي ر درة عدن
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال سددبق إال فددي نصددل أو خددف أو حددافر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن
باب ما جاء في رايية أو تن ب الحمر على الخيل

[  ] 1701حدانا أبو ر دب حددانا إسدماعيل بدن إبدراييم حددانا أبدو جهضدم موسدى بدن سدالم عدن عبدد
هللا بددن عبيددد هللا بددن ع دداح عددن بددن ع دداح قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عبدددا مددامو ار مددا

اختصنا دوو الناح بشيء إال بطالث أمرندا أو نسد الوضدوء وأو ال ناكدل الصددقة وأو ال تند ي حمدا ار
على فدرح قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن علدي و دذا حددب

حسدن صدحيح وروب سداياو الطدوري دذا

عن أبدي جهضدم فقدال عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن ع داح عدن بدن ع داح قدال وسدماج محمددا طقدول

حدددب

الطددوري ليددر مح ددوم وو ددم فيدده الطددوري والصددحيح مددا روب إسددماعيل بددن عليددة وعبددد الدوارث بددن

سايد عن أبي جهضم عن عبد هللا بن عبيد هللا بن ع اح عن بن ع اح
باب ما جاء في االست تاي بصاالي المسلمين
[  ] 1702حدانا أحمد بدن محمدد بدن موسدى حددانا عبدد هللا بدن الم داره قدال أخبرندا عبدد الدرحمن بدن
ب ددد بددن جددابر حدددانا ز ددد بددن أرطدداة عددن جبيددر بددن ن يددر عددن أبددي الدددرداء قددال سددماج النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم طقددول ابغددوني ضددا اءكم ف نمددا ترزقددوو وتنصددروو بضددا ائكم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
باب ما جاء في رايية ا جراح على الخيل

[  ] 1703حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال تصددحب المالئكددة رفقددة فيهددا لددب وال جددرح قددال أبددو
عيسى وفي ال اب عن عمر وعائشة وأم حبي ة وأم سلمة و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء من طستامل على الحرب
[  ] 1704حددانا عبدد هللا بددن أبدي ز دداد حددانا ا حدو

بددن الجدواب أبددو الجدواب عدن بددونل بدن أبددي

إسددحاو عددن أبددي إسددحاو عددن الب دراء أو النبددي صددلى هللا علي ده وسددلم با د

جيشددين وأمددر علددى أحددد ما

علددي بددن أبددي طالددب وعلددى ارخددر خالددد بددن الوليددد فقددال إذا دداو القتددال فالددي قددال فددافتتح علددي حصددنا

فاخددذ مندده جار ددة فكتددب ماددي خالددد بددن الوليددد إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طشددي بدده فقدددمج علددى

النبدي صدلى هللا عليده وسددلم فقد أر الكتداب فتغيددر لونده ادم قدال مددا تدرب فدي رجددل طحدب هللا ورسدوله و ح دده

هللا ورسوله قال قلج أعوذ باهلل مدن لضدب هللا ولضدب رسدوله ومنمدا أندا رسدول فسدكج قدال أبدو عيسدى
وفي ال اب عدن بدن عمدر و دذا حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

ا حدو

بدن جدواب قولده

طشي به طاني النميمة
باب ما جاء في اإلمام
[  ] 1705حدانا قتي ة حددانا الليد

عدن ندافع عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أال

كلكم راع و لكم مس ول عن رعيته فا مير الدذي علدى النداح راع ومسد ول عدن رعيتده والرجدل راع علدى
أ ل بيته و و مس ول عنهم والمرأة راعية على بيج بالهدا و دي مسد ولة عنده والابدد راع علدى مدال سديده
و ددو مسد ول عندده أال فكلكددم راع و لكددم مس د ول عددن رعيتدده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة

وأنددل وأبددي موسددى وحدددب
حدب

أبددي موسددى ليددر مح ددوم وحدددب

أنددل ليددر مح ددوم وحدددب

بددن عمددر

حسن صحيح قدال حكداه إبدراييم بدن بشدار الرمدادي عدن سداياو بدن عييندة عدن بر دد بدن عبدد هللا

بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم أخبرني بدذل بدن بشدار قدال
وروب لير واحد عن ساياو عن بر د عن أبي بردة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسدال و دذا أصدح
قال محمد وروب إسحاو بن إبراييم عن مااذ بن شام عن أبيه عدن قتدادة عدن أندل عدن النبدي صدلى
هللا عليدده وسددلم إو هللا سددائل ددل راع عمددا اسددترعاه قددال سددماج محمدددا طقددول ددذا ليددر مح ددوم ومنمددا
الصحيح عن مااذ بن شام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال

باب ما جاء في طاعة اإلمام
[  ] 1706حددانا محمددد بددن طحيدى النيسددابوري حدددانا محمددد بدن بوسددف حدددانا بدونل بددن أبددي إسددحاو
ع ددن الايد د ار ب ددن حر د د

ع ددن أم الحص ددين ا حمس ددية قال ددج س ددماج رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم

طخطددب فددي حجددة الددوداع وعليدده بددرد قددد الت ددع بدده مددن تحددج إبطدده قالددج فانددا أن ددر إلددى عضددلة عضددده

تدرتج سددماته طقددول طددا أبهددا الندداح اتقدوا هللا ومو أمددر علدديكم عبددد ح شددي مجدددع فاسددماوا لدده وأطيادوا مددا
أقدام لكدم تدداب هللا قدال أبددو عيسدى وفدي ال دداب عدن أبددي ر درة وعر دا

بددن سدار ة و ددذا حددب

حسددن

صحيح وقد روي من لير وجه عن أم حصين
باب ما جاء ال طاعة لمخلوو في ماصية الخالق
[  ] 1707حدانا قتي ة حدانا اللي

عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قدال قدال رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب و ره مدا لدم بدؤمر بماصدية فد و أمدر
بماصية فال سمع عليه وال طاعة قال أبو عيسى وفي ال اب عن علي وعمراو بن حصدين والحكدم بدن

عمرو الغ اري و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية التحر ل بين البهائم والضرب والوسم في الوجه
[  ] 1708حدددانا أبددو ر ددب حدددانا طحيددى بددن ادم عددن قط ددة بددن عبددد الا د عددن ا عمددل عددن أبددي
طحيى عن مجا د عن بن ع اح قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التحر ل بين البهائم
[  ] 1709حدانا محمد بن المطنى حدانا عبدد الدرحمن بدن مهددي عدن سداياو عدن ا عمدل عدن أبدي

طحيى عن مجا د أو النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن التحر ل بدين البهدائم ولدم بدذ ر فيده عدن بدن
ع اح و قال ذا أصح من حددب

قط دة وروب شدر

دذا الحددب

عدن ا عمدل عدن مجا دد عدن بدن

ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحدوه ولدم بدذ ر فيده عدن أبدي طحيدى حددانا بدذل أبدو ر دب عدن
طحيى بن ادم عن شر وروب أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن مجا دد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

نحدوه وأبددو طحيدى ددو الاتدات الكددوفي و قدال اسددمه زاذاو قدال أبددو عيسدى وفددي ال داب عددن طلحدة وجددابر
وأبي سايد وعكراح بن ذه ب
[  ] 1710حد دانا أحمددد بدن منيددع حدددانا روي بدن ع ددادة عدن بددن جددر ج عدن أبددي ال يدر عددن جددابر أو
النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى ط ر

له

حسن صحيح

[  ] 1711حدانا محمد بدن الدوز ر الواسدطي حددانا إسدحاو بدن بوسدف ا زرو عدن سداياو عدن عبيدد

هللا بن عمر عن نافع عن بن عمدر قدال عرضدج علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي جديل وأندا
بن أر ع عشدرة فلدم طقبلندي ادم عرضدج عليده مدن قابدل فدي جديل وأندا بدن خمدل عشدرة فقبلندي قدال ندافع
فحدداج بهدذا الحددب

عمددر بدن عبدد الا د فقدال دذا حدد مددا بدين الصدغير والكبيددر ادم تدب أو ط ددر

لمن بل الخمسة عشدرة حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن عبيدد هللا نحدوه بمانداه إال انده

قال قدال عمدر بدن عبدد الا د
عيسى حدب

دذا حدد مدا بدين الذر دة والمقاتلدة ولدم بدذ ر أنده تدب أو ط در
حسن صحيح لر ب من حدب

إسحاو بن بوسف حدب

ساياو الطوري

قدال أبدو

باب ما جاء فيمن طستشهد وعليه دبن
[  ] 1712حدانا قتي ة حدانا اللي

عن سايد بن أبدي سدايد المقبدري عدن عبدد هللا بدن أبدي قتدادة عدن

أبيه أنه سماه طحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قدام فديهم فدذ ر لهدم أو الجهداد فدي سدبيل
هللا واإلطماو باهلل أفضل ا عمال فقام رجل فقال طدا رسدول هللا أ أربدج إو قتلدج فدي سدبيل هللا طك در عندي
خطاطداي فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نادم إو قتلدج فدي سدبيل هللا وأندج صدابر محتسدب مقبددل
لير مدبر ام قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم يدف قلدج قلدج أ أربدج إو قتلدج فدي سدبيل هللا أطك در

عنددي خطاطدداي فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ناددم وأنددج صددابر محتسددب مقبددل ليددر مدددبر إال
الدددبن ف د و جبر ددل قددال لددي ذل د قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أنددل ومحمددد بددن جحددل وأبددي ر درة
و ددذا حدددب

حسددن صددحيح وروب باضددهم ددذا الحدددب

عددن سددايد المقبددري عددن أبددي ر درة عددن النبددي

صددلى هللا عليدده وس دلم نحددو ددذا وروب طحيددى بددن سددايد ا نصدداري وليددر واحددد ددذا عددن سددايد المقبددري
عددن عبددد هللا بددن أبددي قتددادة عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددذا أصددح مددن حدددب

المقبري عن أبي ر رة

سددايد

باب ما جاء في دفن الشهداء
[  ] 1713حدددانا أز ددر بددن مددرواو ال صددري حدددانا عبددد الددوارث بددن سددايد عددن أبددوب عددن حميددد بددن
الل عن أبي الد ماء عن شام بدن عدامر قدال شدكي إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الج ارحدات

بوم أحد فقال اح روا وأوساوا وأحسنوا وادفندوا اإلاندين والطالادة فدي قبدر واحدد وقددموا أكطدر م قراندا فمدات

أبددي فقدددم بددين بدددي رجلددين قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن خ دداب وجددابر وأنددل و ددذا حدددب

صددحيح سدداياو الطددوري ولي دره ددذا الحدددب

حسددن

عددن أبددوب عددن حميددد بددن ددالل عددن شددام بددن عددامر وأبددو

الد ماء اسمه قرفة بن بهيل أو بيهل
باب ما جاء في المشورة
[  ] 1714حدانا نداد حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن عمدرو بدن مدرة عدن أبدي عبيددة عدن عبدد

هللا قددال لمددا دداو بددوم بدددر وجددة با سددارب قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا تقولددوو فددي دؤالء
ا سدارب فدذ ر قصددة فدي دذا الحدددب

وأبي ر رة و ذا حدب

طو لدة قدال أبددو عيسدى وفدي ال دداب عدن عمدر وأبددي أبدوب وأنددل

حسدن وأبدو عبيددة لدم طسدمع مدن أبيده و دروب عدن أبدي ر درة قدال مدا أربدج أحددا

أكطر مشورة صحابه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء ال ت ادب جي ة ا سير
[  ] 1715حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أحمدد حددانا سداياو عدن بدن أبدي ليلدى عدن الحكدم عدن

مقسددم عددن بددن ع دداح أو المشددر ين أرادوا أو طشددتروا جسددد رجددل مددن المشددر ين فددابى النبددي صددلى هللا
عليه وسلم أو ببياهم إطاه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال مدن حددب

الحكدم ورواه

الحجاق بن أرطاة أطضا عن الحكم وقال أحمد بن حنبل بن أبي ليلدى ال طحدتج بحدبطده وقدال محمدد بدن

إسماعيل بن أبي ليلى صدوو ولكن ال نارب صحيح حدبطه مدن سد يمه وال أروي عنده شدي ا وابدن أبدي
ليلى صدوو ف يه ومنما بهم في اإلسدناد حددانا نصدر بدن علدي قدال حددانا عبدد هللا بدن داود عدن سداياو

الطوري قال فقهاهنا بن أبي ليلى عبد هللا بن شبرمة
باب ما جاء في ال رار من ال حف

[  ] 1716حددانا بدن أبددي عمدر حدددانا سداياو عدن ب ددد بدن أبددي ز داد عدن عبددد الدرحمن بددن أبدي ليلددى

عن بن عمر قال باطنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدي سدر ة فحدا

النداح حيصدة فقددمنا المدبندة

فاختبيندا بهدا وقلنددا لكندا ادم أتينددا رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم فقلنددا طدا رسدول هللا نحددن ال دراروو قددال

بددل أنددتم الاكدداروو وأنددا ف ددتكم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
ز دداد ومانددى قولدده فحددا

حسددن ال نارفدده إال مددن حدددب

ب ددد بددن أبددي

الندداح حيصددة طانددي أنهددم فددروا مددن القتددال ومانددى قولدده بددل أنددتم الاكدداروو

والاكار الذي ط ر إلى إمامه لينصره ليل بر د ال رار من ال حف
باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله
[  ] 1717حددانا محمددود بد ن لدديالو حددانا أبددو داود أخبرنددا شدع ة عددن ا سدود بددن نديل قددال سددماج

نبيحددا الان د ي طحدددث عددن جددابر قددال لمددا دداو بددوم أحددد جدداءت عمتددي بددابي لتدفندده فددي مقابرنددا فنددادب
منددادي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ردوا القتلددى إلددى مضدداجاهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح ونبيح اقة
باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم
[  ] 1718حدانا بن أبي عمدر وسدايد بدن عبدد الدرحمن المخ ومدي قداال حددانا سداياو بدن عييندة عدن

ال ري عن السائب بن ب د قال لما قدم رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدن تبدوه خدرق النداح بتلقونده
إلى انية الوداع قال السائب فخرجج مع الناح وأنا لالم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ال يء
[  ] 1719حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن عمددرو بددن دبنددار عددن بددن شددهاب عددن
مال بن أوح بن الحدااو قال سماج عمر بدن الخطداب طقدول اندج أمدوال بندي النضدير ممدا أفداء هللا

علددى رسددوله ممددا لددم بوجددف المس دلموو عليدده بخيددل وال ر دداب و انددج لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

خالصا و او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طا ل ن قة أ له سنة ام طجال مدا بقدي فدي الكدراع والسدالي
عدة في سبيل هللا قال أبدو عيسدى دذا حددب
مامر عن بن شهاب
كتاب الل اح

حسدن صدحيح وروب سداياو بدن عييندة دذا الحددب

عدن

باب ما جاء في الحر ر والذ ب
[  ] 1720حدانا إسحاو بن منصور حدانا عبد هللا بن نمير حدانا عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع عدن

سايد بن أبي ند عن أبي موسى ا شاري أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال حدرم ل داح الحر در

والذ ب على ذ دور أمتدي وأحدل إلندااهم قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عمدر وعلدي وع دة بدن عدامر
وأنل وحذط ة وأم انة وعبد هللا بن عمرو وعمراو بن حصين وعبد هللا بن ال يدر وجدابر وأبدي ر حداو
وابن عمر وواالة بن ا سقع وحدب

أبي موسى حدب

حسن صحيح

[  ] 1721حدانا محمد بن بشار حدانا ماداذ بدن شدام حددانا أبدي عدن قتدادة عدن الشدابي عدن سدو د
بن ل لة عن عمر أنه خطب بالجابية فقال نهى نبي هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن الحر در إال موضدع
أص اين أو االث أو أر ع قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الرخصة في ل ل الحر ر في الحرب
[  ] 1722حدانا محمود بن لديالو حددانا عبدد الصدمد بدن عبدد الدوارث حددانا مدام حددانا قتدادة عدن
أنل بن مال أو عبد الرحمن بن عوب وال ير بن الاوام شكيا القمل إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
فددي ل د اة لهمددا فددرخص لهمددا فددي قمددص الحر ددر قددال ورأبتدده عليهمددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح

حسددن

باب
[  ] 1723حدانا أبو عمار حدانا ال ضل بن موسدى عدن محمدد بدن عمدرو حددانا واقدد بدن عمدرو بدن
ساد بن مااذ قال قدم أنل بدن مالد فاتيتده فقدال مدن أندج فقلدج أندا واقدد بدن عمدرو بدن سداد بدن ماداذ
قال ف كى وقال إن لشبيه بساد ومو سدادا داو مدن أع دم النداح وأطدولهم ومنده باد

إلدى النبدي صدلى

هللا عليدده وسد د لم ج ددة م ددن دب دداق منس ددوق فيه ددا الددذ ب فل س ددها رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وس ددلم فص دداد
المنبر فقام أو قاد فجال الناح بلمسونها فقالوا ما رأبنا اليوم او ا قط فقال أتاجبدوو مدن دذه لمنادبدل

ساد في الجنة خير مما تروو قال وفي ال اب عن أسماء بنج أبي بكر و ذا حدب

صحيح

باب ما جاء في الرخصة في الطوب ا حمر للرجال
[  ] 1724حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن أبددي إسددحاو عددن الب دراء قددال مددا

رأبج من ذي لمة فدي حلدة حمدراء أحسدن مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لده شدار طضدرب منكبيده
بايددد مددا بددين المنكبددين لددم طكددن بالقصددير وال بالطو ددل قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن جددابر بددن سددمرة
وأبي رمطة وأبي جحي ة و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية الماص ر للرجال
[  ] 1725حدانا قتي ة حدانا مال بن أنل عن نافع عن إبراييم بن عبد هللا بن حندين عدن أبيده عدن
علددي قددال نهدداني النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم عددن لد ل القسددي والماصد ر قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب
عن أنل وعبد هللا بن عمرو وحدب

علي حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ل ل ال راء
[  ] 1726حددانا إسدماعيل بدن موسددى ال د اري حددانا سدديف بدن داروو البرجمددي عدن سدليماو التيمددي

عن أبي عطماو عن سلماو قال سد ل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن السدمن والجدبن وال دراء فقدال
الحالل ما أحل هللا في تابه والحرام ما حدرم هللا فدي تابده ومدا سدكج عنده فهدو ممدا ع دا عنده قدال أبدو
عيسددى وفددي ال دداب عددن المغي درة و ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده مرفوعددا إال مددن ددذا الوجدده وروب سدداياو

ولي دره عددن سددليماو التيمددي عددن أبددي عطمدداو عددن سددلماو قولدده و دداو الحدددب

ال خاري عدن دذا الحددب

الموقددوب أصددح وسددالج

فقدال مدا أراه مح وردا روب سداياو عدن سدليماو التيمدي عدن أبدي عطمداو عدن

سددلماو موقوفددا قددال ال خدداري وسدديف بددن دداروو مقددارب الحدددب

الحدب
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغج

وسدديف بددن محمددد عددن عاصددم ذا ددب

[  ] 1727حدانا قتي ة حدانا اللي

عن ب د بن أبي حبيب عن عطاء بدن أبدي ر داي قدال سدماج بدن

ع دداح طق ددول مات ددج ش دداة فق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم

له ددا أال ند د عتم جل ددد ا ا ددم دبغتم ددوه

فاستمتاتم به
[  ] 1728حددانا قتي ددة وحدددانا سدداياو بددن عيينددة وعبددد الا د بدن محمددد عددن ز ددد بددن أسددلم عددن عبددد
الددرحمن بددن وعلددة عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أطمددا إ دداب دب د فقددد طهددر
والامل على ذا عند أكطر أ دل الالدم قدالوا فدي جلدود الميتدة إذا دبغدج فقدد طهدرت قدال أبدو عيسدى قدال

الشافاي أطما إ اب ميتة دب فقد طهر إال الكلب والخن در واحدتج بهدذا الحددب

وقدال بادا أ دل الالدم

مدن أصددحاب لنبددي صددلى هللا عليدده وسدلم وليددر م إنهددم ر دوا جلددود السد اع ومو دبد و ددو قددول عبددد هللا
بددن الم دداره وأحمددد ومسددحاو وشددددوا فددي ل سددها والصددالة فيهددا قددال إسددحاو بددن إب دراييم إنمددا مانددى قددول

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أطمددا إ دداب دبد فقددد طهددر جلددد مددا بؤ ددل لحمدده كددذا فس دره النضددر بددن
شميل وقال إسحاو قال النضر بن شميل إنمدا طقدال اإل داب لجلدد مدا بؤ دل لحمده قدال أبدو عيسدى وفدي
ال دداب عددن سددلمة بددن المحبددق وميمونددة وعائشددة وحدددب

بددن ع دداح حسددن صددحيح وقددد روي مددن ليددر

وجه عن بدن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو دذا وروي عدن بدن ع داح عدن ميموندة عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم وروي عنه عن سودة وسماج محمددا طصدحح حددب
ص ددلى هللا علي دده وس ددلم وح دددب

بدن ع داح عدن النبدي

ب ددن ع دداح ع ددن ميمون ددة وق ددال احتم ددل أو طك ددوو روب ب ددن ع دداح ع ددن

ميمونة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وروب بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسدلم ولدم بدذ ر فيده
عددن ميمونددة قددال أبددو عيسددى والامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم و ددو قددول سدداياو الطددوري وابددن

الم اره والشافاي وأحمد ومسحاو
[  ] 1729حدددانا محمددد بددن طر ددف الكددوفي حدددانا محمددد بددن فضدديل عددن ا عمددل والشددي اني عددن
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلدى عدن عبدد هللا بدن عكديم قدال أتاندا تداب رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم أو ال تنت اوا من الميتة ب اب وال عصب قال أبو عيسى دذا حددب
بددن عكدديم عددن أشددياخ لهددم ددذا الحدددب
الحدب

حسدن و دروب عدن عبدد هللا

ولدديل الامددل علددى ددذا عنددد أكطددر أ ددل الالددم وقددد روي ددذا

عن عبد هللا بن عكديم انده قدال أتاندا تداب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قبدل وفاتده بشدهر ن قدال

وسدماج أحمدد بددن الحسدن طقدول دداو أحمدد بدن حنبددل بدذ ب إلدى ددذا الحددب

لمدا ذ ددر فيده قبدل وفاتدده

بشهر ن و او طقول او ذا اخر أمر النبي صلى هللا عليه وسلم ام تره أحمد بدن حنبدل دذا الحددب

لما اضطر وا في إسناده حي

روب ب اضهم فقال عن عبد هللا بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة

باب ما جاء في رايية جر اإلزار
[  ] 1730حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد وحدددانا قتي ددة عددن مالد عددن نددافع وعبددد هللا بددن
دبنار وز د بن أسلم لهم طخبر عن عبد هللا بن عمر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال بن در
هللا بوم ال يامة إلى من جر او ه خيالء قال أبو عيسدى وفدي ال داب عدن حذط دة وأبدي سدايد وأبدي ر درة

وسمرة وأبي وعائشة و بيب بن مغ ل وحدب

بن عمر حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في جر ذبول النساء
[  ] 1731حددانا الحسدن بدن علدي الخدالل حددانا عبدد الددرزاو أخبرندا مامدر عدن أبدوب عدن ندافع عددن
بدن عمددر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مدن جددر او دده خدديالء لددم بن ددر هللا إليدده بددوم ال يامددة
فقالج أم سلمة فكيف طصنان النساء بذبولهن قال برخين شب ار فقالج إذا تنكشف أقدامهن قدال فيرخينده

ذراعا ال ب دو عليه قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1732حددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا ع دداو حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن علددي بددن ز ددد عددن أم

الحسددن أو أم سددلمة حددداتهم أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم شددبر ل اطمددة شددب ار مددن نطاقهددا قددال أبددو

عيسى وروب باضدهم عدن حمداد بدن سدلمة عدن علدي بدن ز دد عدن الحسدن عدن أبيده عدن أم سدلمة وفدي
ذا الحدب

رخصة للنساء في جر اإلزار نه طكوو أستر لهن

باب ما جاء في ل ل الصوب
[  ] 1733حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إب دراييم حدددانا أبددوب عددن حميددد بددن ددالل عددن

أبي بردة قال أخرجج إلينا عائشة ساء ملبدا وم از ار للي ا فقالج ند ا روي رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم في ذبن قال أبو عيسى وفي ال اب عن علي وابن مساود وحدب

عائشة حدب

حسن صحيح

[  ] 1734حددانا علددي بددن حجددر حدددانا خلددف بددن خلي ددة عددن حميددد ا عددرق عددن عبددد هللا بددن الحددرث
عددن بددن مسدداود عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال دداو علددى موسددى بددوم لمدده ر دده سدداء صددوب
وج ددة صددوب و م ده صددوب وس دراو ل صددوب و انددج نادداله مددن جلددد حمددار ميددج قددال أبددو عيسددى ددذا
حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

حميددد ا عددرق وحميددد ددو بددن علددي الكددوفي قددال سددماج محمدددا

طقول حميد بن علي ا عرق منكر الحدب

وحميدد بدن نديل ا عدرق المكدي صداحب مجا دد اقدة والكمدة

القلنسوة الصغيرة
باب ما جاء في الامامة السوداء
[  ] 1735حدانا محمد بن بشار حدانا عبدد الدرحمن بدن مهددي عدن حمداد بدن سدلمة عدن أبدي ال يدر

عدن جدابر قددال دخدل النبددي صدلى هللا عليده وسددلم مكدة بددوم ال دتح وعليده عمامددة سدوداء قددال وفدي ال دداب
عن علي وعمر وابن حر

وابن ع اح ور انة قال أبو عيسى حدب

جابر حدب

حسن صحيح

باب في سدل الامامة بين الكت ين
[  ] 1736حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني حدددانا طحيددى بددن محمددد المدددني عددن عبددد الا د بددن
محمددد عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا اعددتم

سدل عمامته بين تايه قال نافع و او بن عمدر طسددل عمامتده بدين تايده قدال عبيدد هللا و أربدج القاسدم
وسددالما ط اددالو ذلد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب وفددي ال دداب عددن علددي وال طصددح حدددب

علي في ذا من قبل إسناده
باب ما جاء في رايية خاتم الذ ب
[  ] 1737حدانا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وليدر واحدد قدالوا حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر

عددن ال ددري عددن إب دراييم بددن عبددد هللا بددن حنددين عددن أبيدده عددن علددي بددن أبددي طالددب قددال نهدداني النبددي
صددلى هللا عليدده وسددلم عددن التخددتم بالددذ ب وعددن ل دداح القسددي وعددن الق دراءة فددي الر ددوع والسددجود وعددن

ل اح الماص ر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1738حدددانا بوسددف بددن حمدداد المانددي ال صددري حدددانا عبددد ال دوارث بددن سددايد عددن أبددي التيدداي
حدددانا ح ددص الليطددي قددال أشددهد علددى عمدراو بددن حصددين أندده حدددانا أندده قددال نهددى رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم عددن التخددتم بالددذ ب قددال وفددي ال دداب عددن علددي وابددن عمددر وأبددي ر درة ومااو ددة قددال أبددو

عيسى حدب

حسن وأبو التياي اسمه ب د بن حميد

عمراو حدب

باب ما جاء في خاتم ال ضة
[  ] 1739حددانا قتي دة وليددر واحدد عددن عبدد هللا بددن و دب عدن بددونل عدن بددن شدهاب عددن أندل قددال

كاو خاتم النبي صلى هللا عليه وسلم من ورو و او فصه ح شيا قال وفدي ال داب عدن بدن عمدر و ر ددة

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء ما طستحب في فص الخاتم
[  ] 1740حددانا محمددود بدن لدديالو حددانا ح ددص بدن عمددر بدن عبيددد هللا الطنافسدي حدددانا ز يدر أبددو
خيطمة عن حميد عن أنل قال او خاتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فضدة فصده منده قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في ل ل الخاتم في اليمين
[  ] 1741حدانا محمد بن عبيد المحار ي حدانا عبد الا

بن أبي حازم عن موسى بدن ع دة عدن

نافع عن بن عمر أو النبي صلى هللا عليده وسدلم صدنع خاتمدا مدن ذ دب فتخدتم بده فدي طمينده ادم جلدل
على المنبر فقال إني نج اتخذت ذا الخاتم في طميني ادم نبدذه ونبدذ النداح خدواتيمهم قدال وفدي ال داب
عن علي وجابر وعبد هللا بن جا ر وابن ع اح وعائشة وأنل قال أبو عيسدى حددب

حسدن صدحيح وقدد روي دذا الحددب
فيه أنه تختم في طمينه

بدن عمدر حددب

عدن ندافع عدن بدن عمدر نحدو دذا مدن ليدر دذا الوجده ولدم بدذ ر

[  ] 1742حدانا محمد بن حميد الرازي حدانا جر ر عن محمد بدن إسدحاو عدن الصدلج بدن عبدد هللا
بن نوفل قال رأبج بدن ع داح بتخدتم فدي طمينده وال إخالده إال قدال أربدج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
بتختم في طمينه قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل حدب
هللا بن نوفل حدب

محمد بن إسدحاو عدن الصدلج بدن عبدد

حسن صحيح

[  ] 1743حدددانا قتي ددة حدددانا حدداتم بددن إسددماعيل عددن جا ددر بددن محمددد عددن أبيدده قددال دداو الحسددن
والحسين بتختماو في طسار ما و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1744حددانا أحمدد بدن منيدع حددانا ب ددد بدن داروو عدن حمداد بدن سددلمة قدال أربدج بدن أبدي ارفددع
بتختم في طمينه فسالته عن ذل فقال رأبج عبد هللا بن جا ر بتختم في طمينده وقدال عبدد هللا بدن جا در

كاو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بتخدتم فدي طمينده قدال وقدال محمدد بدن إسدماعيل دذا أصدح شديء روي
في ذا ال اب

[  ] 1745حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن اابددج عددن أنددل بددن

مال أو النبي صلى هللا عليه وسلم صنع خاتما من ورو فنقل فيه محمد رسدول هللا ادم قدال ال تنقشدوا
عليه قال أبو عيسدى دذا حددب

صدحيح حسدن وماندى قولده ال تنقشدوا عليده نهدى أو أحدد علدى خاتمده

محمد رسول هللا
[  ] 1746حدددانا إسددحاو ب د ن منصددور أخبرنددا سددايد بددن عددامر والحجدداق بددن منهددال قدداال حدددانا مددام

عددن بددن جددر ج عددن ال ددري عددن أنددل قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا دخددل الخددالء ن د ع
خاتمه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في نقل الخاتم
[  ] 1747حدددانا محمددد بددن طحيددى حدددانا محمددد ب دن عبددد هللا ا نصدداري حدددانا أبددي عددن امامددة عددن
أنل بن مالد قدال داو نقدل خداتم النبدي صدلى هللا عليده وسدلم محمدد سدطر ورسدول سدطر وهللا سدطر

قال أبو عيسى حدب

أنل حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 1748ح دددانا محم ددد ب ددن بش ددار ومحم ددد ب ددن طحي ددى ولي ددر واح ددد ق ددالوا ح دددانا محم ددد ب ددن عب ددد هللا

ا نصدداري حددداني أبددي عددن امامددة عددن أنددل قددال دداو نقددل خدداتم النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم االاددة
أسطر محمد سدطر ورسدول سدطر وهللا سدطر ولدم بدذ ر محمدد بدن طحيدى فدي حدبطده االادة أسدطر وفدي

ال اب عن بن عمر

باب ما جاء في الصورة
[  ] 1749حدانا أحمد بن منيع حددانا روي بدن ع دادة حددانا بدن جدر ج أخبرندي أبدو ال يدر عدن جدابر
قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم عدن الصدورة فدي البيدج ونهدى أو طصدنع ذلد قدال وفدي ال داب
عددن علددي وأبددي طلحددة وعائشددة وأبددي ر درة وأب ددي أبددوب قددال أبددو عيسددى حدددب

جددابر حدددب

حس ددن

صحيح
[  ] 1750حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا مادن حدددانا مال د عددن أبددي النضددر عددن عبيددد

هللا بن عبد هللا بن عت ة أنه دخل على أبي طلحة ا نصاري طاوده قال فوجدت عندده سدهل بدن حنيدف

قال فدعا أبو طلحة إنسانا بن ع نمطا تحته فقال له سهل لم تن عه فقال و فيده تصداو ر وقدد قدال فيده
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددا قددد علمددج قددال س دهل أو لددم طقددل إال مددا دداو رقمددا فددي اددوب فقددال بلددى
ولكنه أطيب لن سي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في المصور ن
[  ] 1751حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن أبوب عن عكرمدة عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم مددن صددور صددورة عذبدده هللا حتددى بدن د فيهددا طانددي الددروي ولدديل بنددافد فيهددا ومددن
استمع إلى حدب

قدوم و دم ط دروو بده منده صدب فدي أذنده ارند بدوم ال يامدة قدال وفدي ال داب عدن عبدد

هللا بددن مسدداود وأبددي ر درة وأبددي جحي ددة وعائشددة وابددن عمددر قددال أبددو عيسددى حدددب

حسن صحيح

بددن ع دداح حدددب

باب ما جاء في الخضاب
[  ] 1752حددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن عمددر بددن أبددي سددلمة عددن أبيدده عددن أبددي ر درة قددال قددال
رسددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم لي ددروا الشدديب وال تش ددبهوا بدداليهود قددال وف ددي ال دداب ع ددن ال يددر واب ددن
ع دداح وجددابر وأبددي ذر وأنددل وأبددي رمطددة والجهدمددة وأبددي الط يددل وجددابر بددن سددمرة وأبددي جحي ددة وابددن

عمدر قدال أبددو عيسدى حددب

أبددي ر درة حددب

حسددن صدحيح وقدد روي مددن ليدر وجده عددن أبدي ر درة

عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1753حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا بددن الم دداره عددن ا جلددح عددن عبددد هللا بددن بر دددة عددن أبددي
ا سدود عددن أبدي ذر عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم قدال إو أحسددن مدا ليددر بدده الشديب الحندداء والكددتم
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو ا سود الدبلي اسمه رالم بن عمرو بن ساياو

باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشار
[  ] 1754حدانا حميد بن مسادة حدانا عبد الو اب الطق ي عن حميدد عدن أندل قدال داو رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم ر اة ليل بالطو ل وال بالقصير حسن الجسم أسمر اللوو و داو شداره لديل بجادد

وال س ط إذا مشى بتو ا قال وفي ال اب عدن عائشدة والبدراء وأبدي ر درة وابدن ع داح وأبدي سدايد وجدابر
ووائل بن حجر وأم انة قال أبو عيسى حددب

حدب

أندل حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده مدن

حميد

[  ] 1755حددانا ندداد حدددانا عبددد الددرحمن بدن أبددي ال ندداد عددن شددام بدن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة

قالج نج ألتسل أنا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدن إنداء واحدد و داو لده شدار فدوو الجمدة ودوو
الددوفرة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن

عائشة انها قالج نج ألتسدل اندا ورسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن إنداء واحدد ولدم بدذ روا فيده دذا

الحددرب و دداو لدده شددار فددوو الجمددة ودوو الددوفرة وعبددد الددرحمن بددن أبددي ال ندداد اقددة دداو مالد بددن أنددل
بواقه و امر بالكتابة عنه

باب ما جاء في النهي عن الترجل إال ا ا
[  ] 1756حدددانا علددي بددن خشددرم أخبرنددا عيسددى بددن بددونل عددن شددام عددن الحسددن عددن عبددد هللا بددن
مغ ل قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الترجل إال ا ا حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى
بن سايد عن شام عن الحسن بهذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح قدال وفدي

ال اب عن أنل
باب ما جاء في االكتحال
[  ] 1757حددانا محمددد بددن حميددد حدددانا أبددو داود ددو الطيالسدي عددن ع دداد بددن منصددور عددن عكرمددة

عددن بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اكتحل دوا باإلامددد ف ندده طجلددو ال صددر و نبددج الشددار
وزعم أو النبي صلى هللا عليه وسلم انج له مكحلة طكتحل بها ل ليلة االاة في دذه واالادة فدي دذه
قال وفي ال داب عدن جدابر وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى حددب
علددى ددذا الل ددظ إال مددن حدددب

بدن ع داح حددب

حسدن لر دب ال نارفده

ع دداد بددن منصددور حدددانا علددي بددن حجددر ومحمددد بددن طحيددى قدداال حدددانا

ب دد بدن داروو عدن ع دداد بدن منصدور نحدوه وقددد روي مدن ليدر وجده عددن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم
انه قال عليكم باإلامد ف نه طجلو ال صر و نبج الشار
باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء واالحت اء في الطوب الواحد
[  ] 1758حدددانا قتي ددة حدددانا طاقددوب بددن عبددد الددرحمن اإلسددكندراني عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن

أبيه عن أبدي ر درة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى عدن ل سدتين الصدماء وأو طحتبدي الرجدل بطو ده
ليل على فرجه منه شيء قال أبو عيسى وفي ال اب عدن علدي وابدن عمدر وعائشدة وأبدي سدايد وجدابر
وأبدي أمامدة وحددب

أبددي ر درة حسدن صددحيح لر دب مدن دذا الوجدده وقدد روي دذا مددن ليدر وجده عددن

أبي ر رة
باب ما جاء في مواصلة الشار

[  ] 1759حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم اره عن عبيد هللا بن عمر عن ندافع عدن بدن
عمر أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال لان هللا الواصلة والمستوصلة والواشدمة والمستوشدمة قدال ندافع
حسددن صددحيح قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وابددن مسدداود

الوشددم فددي اللطددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

وأسماء بنج أبي بكر وابن ع اح وماقل بن طسار ومااو ة
باب ما جاء في ر وب المياار
[  ] 1760حددانا علدي بدن حجدر أخبرنددا علدي بدن مسدهر حددانا أبددو إسدحاو الشدي اني عدن أشدا

بددن

أبي الشاطاء عن مااو ة بن سدو د بدن مقدرو عدن البدراء بدن عدازب قدال نهاندا رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم عددن ر ددوب الميدداار قددال وفددي الحدددب

حدب

قصددة قددال وفددي ال دداب عددن علددي ومااو ددة وحدددب

حسن صحيح وقد روب شع ة عن أشا

بن أبي الشاطاء نحوه وفي الحدب

قصة

الب دراء

باب ما جاء في فراح النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1761حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا علددي بددن مسددهر عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة
قالج إنما داو فدراح النبدي صدلى هللا عليده وسدلم الدذي بندام عليده ادم حشدوه ليدف قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح قال وفي ال اب عن ح صة وجابر

باب ما جاء في القمص
[  ] 1762حدانا محمد بن حميد الرازي حدانا أبو اميلة وال ضل بن موسى وز د بدن ح داب عدن عبدد
المؤمن بن خالد عن عبد هللا بن بر دة عن أم سلمة قالج داو أحدب الطيداب إلدى النبدي صدلى هللا عليده
وسدلم القمدديص قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب إنمددا نارفدده مددن حدددب

ت رد به و و مروزي وروب باضهم ذا الحدب
بن بر دة عن أمه عن أم سلمة

عبددد المددؤمن بددن خالددد

عن أبي اميلة عن عبدد المدؤمن بدن خالدد عدن عبدد هللا

[  ] 1763حدانا ز اد بن أبوب ال غدادي حدانا أبو اميلة عن عبد المدؤمن بدن خالدد عدن عبدد هللا بدن

بر دددة عددن أمدده عددن أم سددلمة قالددج دداو أحددب الطيدداب إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم القمدديص قددال
وسددماج محمددد بددن إسددماعيل طقددول حدددب

عبددد هللا بددن بر دددة عددن أمدده عددن أم سددلمة أصددح ومنمددا بددذ ر

فيه أبو اميلة عن أمه
[  ] 1764حدانا علي بن حجر أخبرنا ال ضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالدد عدن عبدد هللا بدن
بر دة عن أم سلمة قالج او أحب الطياب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القميص
[  ] 1765حددانا عبدد هللا بدن محمددد بدن الحجداق الصدواب ال صدري حددانا مادداذ بدن شدام الدسددتوائي
عددن بدددبل بددن ميسدرة الاقيلددي عددن شددهر بددن حوشددب عددن أسددماء بنددج ب ددد بددن السددكن ا نصددار ة قالددج
كاو م بد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الرس قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 1766حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي حدددانا عبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث حدددانا شددع ة عددن
ا عمل عن أبي صالح عن أبي ر درة قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا لد ل قميصدا بددأ

بميامنده قدال أبدو عيسددى وروب ليدر واحدد دذا الحدددب

عدن شدع ة بهدذا اإلسددناد عدن أبدي ر درة موقوفددا

وال نالم أحدا رفاه لير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شع ة
باب ما طقول إذا ل ل او ا جدبدا

[  ] 1767حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم داره عدن سدايد الجر دري عدن أبدي نضدرة عدن
أبي سدايد قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا اسدتجد او دا سدماه باسدمه عمامدة أو قميصدا أو

رداء ام طقول اللهم ل الحمد أنج سوتنيه أسال خيره وخير مدا صدنع لده وأعدوذ بد مدن شدره وشدر مدا
صنع له قال أبو عيسى وفي ال داب عدن عمدر وابدن عمدر حددانا شدام بدن بدونل الكدوفي حددانا القاسدم

بن مال الم ني عن الجر ري نحوه و ذا حدب
باب ما جاء في ل ل الج ة والخ ين

حسن لر ب صحيح

[  ] 1768حدانا بوسف بن عيسى حدانا و يع حدانا بونل بدن أبدي إسدحاو عدن الشدابي عدن عدروة

بن المغيرة بن شع ة عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم لد ل ج دة روميدة ضديقة الكمدين قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1769حدانا قتي ة حدانا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياح عن أبدي إسدحاو دو الشدي اني عدن

الشابي قال قال المغيدرة بدن شدع ة أ ددب دحيدة الكلبدي لرسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خ دين فل سدهما
قال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وج دة فل سدهما حتدى تحرقدا ال بددري النبدي صدلى هللا
عليه وسلم أذ ي ما أم ال و ذا حدب

أخو أبي بكر بن عياح

حس ن لر ب أبو إسحاو اسمه سليماو والحسدن بدن عيداح دو

باب ما جاء في شد ا سناو بالذ ب
[  ] 1770ح دددانا أحم ددد ب ددن مني ددع ح دددانا عل ددي ب ددن اش ددم ب ددن البر ددد وأب ددو س دداد الص ددغاني ع ددن أب ددي
ا شهب عن عبد الرحمن بدن طرفدة عدن عرفجدة بدن أسداد قدال أصديب أن دي بدوم الكدالب فدي الجا ليدة

فاتخذت أن ا من ورو فانتن علي فامرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو اتخدذ أن دا مدن ذ دب حددانا

علي بن حجدر حددانا الر يدع بدن بددر محمدد بدن ب دد الواسدطي عدن أبدي ا شدهب نحدوه قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب إنما نارفه من حدب

الددرحمن بددن طرفددة نحددو حدددب
بالدذ ب وفدي دذا الحدددب

عبد الرحمن بن طرفة وقد روب سدلم بدن زر در عدن عبدد

أبددي ا شددهب وقددد روب ليددر واحددد مددن أ ددل الالددم أنهددم شدددوا أسددنانهم

حجدة لهدم وقدال عبددد الدرحمن بدن مهدددي سدلم بدن وز در و ددو و دم وأبدو سددايد

الصنااني اسمه محمد بن ميسر
باب ما جاء في النهي عن جلود الس اع
[  ] 1770حدانا أبو ر ب حددانا بدن الم داره ومحمدد بدن بشدر وعبدد هللا بدن إسدماعيل بدن أبدي خالدد
عن سايد بن أبي عرو ة عن قتادة عن أبي المليح عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى عدن

جلود الس اع أو ت تدرح حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا سدايد عدن قتدادة عدن أبدي
الملدديح عددن أبيدده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن جلددود الس د اع حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا

مادداذ بددن شددام حددداني أبددي عددن قتددادة عددن أبددي الملدديح أندده دره جلددود السد اع قددال أبددو عيسددى وال نالددم

أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه لير سايد بن أبي عرو ة

[  ] 1771حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن ب ددد الرش د عددن أبددي
المليح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه نهى عن جلود الس اع و ذا أصح
باب ما جاء في نال النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1772حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو داود حدددانا مددام عددن قتددادة قددال قلددج نددل بددن مال د
كيددف دداو ناددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لهمددا ن دداالو قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح
[  ] 1773حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا ح دداو بددن ددالل حدددانا مددام حدددانا قتددادة عددن أنددل أو
رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم داو ناداله لهمدا ن داالو قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح قدال

وفي ال اب عن بن ع اح وأبي ر رة
باب ما جاء في رايية المشي في النال الواحدة
[  ] 1774حددانا قتي ددة عددن مالد ي وحدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد عددن أبددي ال ندداد عددن
ا ع ددرق ع ددن أب ددي ر د درة أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال ال طمش ددي أح ددد م ف ددي نا ددل واح دددة
لينالهما جمياا أو ليح هما جمياا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح قال وفي ال اب عن جابر

باب ما جاء في رايية أو بنتال الرجل و و قائم
[  ] 1775حدددانا أز ددر بددن مددرواو ال صددري حدددانا الحددارث بددن نبهدداو عددن مامددر عددن عمددار بددن أبددي

عمددار عددن أبددي ر درة قددال نهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو بنتاددل الرجددل و ددو قددائم قددال أبددو
عيسدى ددذا حددب

حسددن لر دب وروب عبيددد هللا بدن عمددر والرقددي دذا عددن مامدر عددن قتدادة عددن أنددل

و ال الحددبطين ال طصدح عندد أ دل الحددب

قتادة عن أنل أصال

والحدارث بدن نبهداو لديل عندد م بالحدافظ وال نادرب لحددب

[  ] 1776حدددانا أبددو جا ددر السددمناني حدددانا سددليماو بددن عبيددد هللا الرقددي حدددانا عبيددد هللا بددن عمددرو
الرقددي عددن مامددر عددن قتددادة عددن أنددل أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى أو بنتاددل الرجددل و ددو
قدائم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب وقددال محمدد بدن إسدماعيل وال طصدح دذا وال حددب

مامدر عددن

عمار بن أبي عمار عن أبي ر رة
باب ما جاء من الرخصة في المشي في النال الواحدة
[  ] 1777حددانا القاسددم بدن دبنددار حددانا إسددحاو بددن منصدور السددلولي دوفي حدددانا در م بددن سدداياو

ال جلي الكوفي عن لي

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالج ر ما مشدى النبدي صدلى

هللا عليه وسلم في نال واحدة
[  ] 1778حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا سدداياو بدن عيينددة عددن عبدد الددرحمن بدن القاسددم عدن أبيدده عددن

عائشددة أنهددا مشددج بناددل واحدددة و ددذا أصددح قددال أبددو عيسددى كددذا رواه سدداياو الطددوري وليددر واحددد عددن
عبد الرحمن بن القاسم موقوفا و ذا أصح
باب ما جاء باي رجل ببدأ إذا انتال
[  ] 1779حددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد ي وحدددانا قتي ددة عددن مالد عددن أبددي ال ندداد عددن

ا عرق عن أبي ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال إذا انتادل أحدد م فليبددأ بداليمين ومذا ند ع
فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنال واخر ما تن ع قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ترنيع الطوب
[  ] 1780حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا سددايد بددن محمددد الددوراو وأبددو طحيددى الحمدداني قدداال حدددانا

ص ددالح ب ددن حس دداو ع ددن ع ددروة ع ددن عائش ددة قال ددج ق ددال ل ددي رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إذا أردت

اللحوو بي فليك

من الدنيا ا د الراكب ومطاه ومجالسدة ا لنيداء وال تسدتخلاي او دا حتدى ترقعيده قدال

أبددو عيسددى ددذا حدددب
حساو منكر الحدب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

صددالح بددن حسدداو قددال محمدددا طقددول صددالح بددن

وصالح بن أبي حساو الدذي روب عنده بدن أبدي ذئدب اقدة قدال أبدو عيسدى وماندى

قوله ومطاه ومجالسة ا لنياء و ما روي عن أبي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال مدن

رأب من فضل عليه في الخلق والرزو فلين ر إلى من و أسد ل منده ممدن فضدل دو عليده ف نده أجددر
أو ال ب دري نامة هللا عليه و روب عن عوو بن عبد هللا قال صدحبج ا لنيداء فلدم أر أحددا أكبدر مدا

مني أرب دابة خي ار من دابتي واو ا خي ار من او ي وصحبج ال قراء فاسترحج
باب دخول النبي صلى هللا عليه وسلم مكة

[  ] 1781حداني بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عن بدن أبدي نجديح عدن مجا دد عدن أم دانة
قالددج قدددم رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مكددة ولدده أر ددع لدددائر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب قال محمد ال أعرب لمجا د سماعا مدن أم دانة حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن
مهدي حدانا إبراييم بدن ندافع المكدي عدن بدن أبدي نجديح عدن مجا دد عدن أم دانة قالدج قددم رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم مكددة ولدده أر ددع ضد ائر أبددو نجدديح اسددمه طسددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حس دن

لر ب وعبد هللا بن أبي نجيح مكي
باب يف او مام الصحابة
[  ] 1782حدانا حميد بن مسادة حدانا محمد بن حمراو عدن أبدي سدايد و دو عبدد هللا بدن بسدر قدال

سددماج أبددا شددة ا نمدداري طقددول انددج مددام أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بطحددا قددال أبددو
عيسددى ددذا حدددب

منكددر وعبددد هللا بددن بسددر بصددري ددو ضددعيف عنددد أ ددل الحدددب

سايد وليره و طح طاني واساة
باب في مبل اإلزار

ضددا ه طحيددى بددن

[  ] 1783حدانا قتي ة حدانا أبو ا حو

عن أبي إسحاو عن مسلم بدن ندذبر عدن حذط دة قدال أخدذ

رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم باضدلة سدداقي أو سداقه فقدال ددذا موضدع اإلزار فد و أبيددج فاسد ل فد و
أبيددج فددال حددق لددفزار فددي الكابددين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح رواه الطددوري وشددع ة عددن

أبي إسحاو
باب الامائم على القالنل
[  ] 1784حدانا قتي ة حدانا محمد بدن ر يادة عدن أبدي الحسدن الاسدقالني عدن أبدي جا در بدن محمدد

بددن ر انددة عددن أبيدده أو ر انددة صددارع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فصددرعه النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
قال ر انة سماج رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إو فدرو مدا بينندا و دين المشدر ين الامدائم علدى
القالنل قال أبو عيسى ذا حدب

وال بن ر انة

حسدن لر دب ومسدناده لديل بالقدائم وال نادرب أبدا الحسدن الاسدقالني

باب ما جاء في الخاتم الحدبد
[  ] 1785حدانا محمد بن حميدد حددانا ز دد بدن ح داب وأبدو اميلدة طحيدى بدن واضدح عدن عبدد هللا بدن
مسلم عن بن بر دة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وعليده خداتم مدن حدبدد فقدال

مالي أرب علي حلية أ ل النار ام جداءه وعليده خداتم مدن صد ر فقدال مدالي أجدد مند ر دح ا صدنام ادم
أتدداه وعليدده خدداتم مددن ذ ددب فقددال ارم عند حليددة أ ددل الجنددة قددال مددن أي شدديء أتخددذه قددال مددن ورو وال
تتمه مطقاال قال أبو عيسى ذا حدب

أبا طي ة و و مروزي

لر ب وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو وعبدد هللا مسدلم طكندى

باب رايية التختم في إص اين
[  ] 1786حدانا بن أبدي عمدر حددانا سداياو عدن عاصدم بدن ليدب عدن بدن أبدي موسدى قدال سدماج

عليددا طقددول نهدداني رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن القسددي والميط درة الحم دراء وأو أل د ل خدداتمي فددي
ذه وفي ذه وأشار إلى الس ابة والوسطى قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وابدن أبدي موسدى

و أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد هللا بن نيل
باب ما جاء في أحب الطياب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1787حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا مادداذ بددن شددام حددداني أبددي عددن قتددادة عددن أنددل قددال دداو

أحددب الطيدداب إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بل سددها الحب درة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح لر ب مل تاب الل اح و ليه تاب ا طامة
كتاب ا طامة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء عالم او طاكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1788حددانا محمدد بدن بشدار حددانا ماداذ بدن شدام حدداني أبدي عدن بدونل عدن قتدادة عدن أنددل
قددال مددا أكددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي خ دواو وال فددي سددكرجة وال خب د لدده مرقددق قددال فقلددج
لقتادة فاالم انوا طاكلوو قال على ذه الس ر قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب قدال محمدد بدن

بشدار و دونل ددذا دو اإلسددكاب وقدد روب عبدد الدوارث بدن سددايد عدن سدايد بددن أبدي عرو ددة عدن قتددادة
عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب ما جاء في أكل ا رنب
[  ] 1789حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أخبرنددا شددع ة عددن شددام بددن ز ددد بددن أنددل قددال

س ددماج أنس ددا طق ددول أن جن ددا أرن ددا بم ددر ال هد دراو فس دداى أص ددحاب النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم خل ه ددا
فادر تها فاخذتها فاتيج بها أبا طلحة فذبحها بمروة ف ا

ماي ب خذ ا أو بور هدا إلدى النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم فاكلدده قددال قلددج أكلدده قددال قبلدده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن جددابر وعمددار ومحمددد بددن
ص واو و قال محمد صي ي و ذا حدب

حسن صحيح والامل علدى دذا عندد أكطدر أ دل الالدم ال بدروو

باكل ا رنب باسا وقد ره باا أ ل الالم أكل ا رنب وقالوا إنها تدمي

باب ما جاء في أكل الضب
[  ] 1790حدانا قتي ة حدانا مال بن أنل عن عبدد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر أو النبدي صدلى هللا
عليده وسدلم سد ل عدن أكدل الضدب فقدال ال اكلده وال أحرمدده قدال وفدي ال داب عدن عمدر وأبدي سدايد وابددن
ع اح واابج بن ودطاة وجابر وعبد الرحمن بدن حسدنة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد

اختلددف أ ددل الالددم فددي أكددل الضددب فددرخص فيدده باددا أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم وليدر م و ر ده باضدهم و دروب عدن بدن ع داح أنده قدال أكدل الضدب علدى مائددة رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم ومنما تر ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقذ ار
باب ما جاء في أكل الض ع
[  ] 1791حددانا أحمدد بدن منيدع حدددانا إسدماعيل بدن إبدراييم أخبرندا بددن جدر ج عدن عبدد هللا بدن عبيددد
بن عمير عدن بدن أبدي عمدار قدال قلدج لجدابر الضد ع صديد دي قدال نادم قدال قلدج اكلهدا قدال نادم قدال
قلدج لدده أقالده رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قددال نادم قددال أبدو عيسددى دذا حدددب

حسدن صددحيح وقددد

ذ ب بادا أ دل الالدم إلدى دذا ولدم بدروا باكدل الضد ع باسدا و دو قدول أحمدد ومسدحاو وروي عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم حدب

في رايية أكل الض ع وليل إسناده بالقوي وقدد دره بادا أ دل الالدم أكدل

الضد ع و ددو قددول بددن الم دداره قددال طحيددى القطدداو وروب جر ددر بددن حددازم ددذا الحدددب
عبيد بن عمير عن بن أبي عمار عن جدابر عدن عمدر قولده وحددب
و عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي عمار المكي

عددن عبددد هللا بددن

بدن جدر ج أصدح وابدن أبدي عمدار

[  ] 1792حددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن إسددماعيل بددن مسددلم عددن عبددد الكددر م بددن أبددي المخددارو

أبي أمية عن ح او بن ج ء عن أخيه خ مة بن جد ء قدال سدالج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن
أكدل الضد ع فقددال أو طاكدل الضد ع أحددد وسدالته عدن الددذئب فقدال أو طاكدل الددذئب أحدد فيده خيددر قدال أبددو
عيسددى ددذا حدددب

لدديل إسددناده بددالقوي ال نارفدده إال مددن حدددب

أميدة وقددد تكلددم باددا أ ددل الحدددب

إسددماعيل مسددلم عددن عبددد الكددر م أبددي

فدي إسددماعيل وعبددد الكددر م أبددي أميددة و دو عبددد الكددر م بددن ندديل بددن

أبي المخارو وعبد الكر م بن مال الج ري اقة

باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
[  ] 1793حدددانا قتي ددة ونص ددر ب ددن عل ددي قدداال ح دددانا س دداياو ع ددن عم ددرو بددن دبن ددار ع ددن ج ددابر ق ددال
أطامنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لحددوم الخيددل ونهانددا عددن لحددوم الحمددر قددال وفددي ال دداب عددن
أسماء بنج أبي بكر قال أبو عيسى و دذا حددب

حسدن صدحيح و كدذا روب ليدر واحدد عدن عمدرو بدن

دبنددار عددن جددابر ورواه ح مدداد بددن ز ددد عددن عمددرو بددن دبنددار عددن محمددد بددن علددي عددن جددابر ورواطددة بددن
عيينة أصح قال وسماج محمدا طقول ساياو بن عيينة أح ظ من حماد بن ز د
باب ما جاء في لحوم الحمر ا لية
[  ] 1794حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي عددن طحيددى بددن سددايد ا نصدداري عددن

مال د بددن أنددل عددن ال ددري وحدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن عبددد هللا
والحسن بن محمد بدن علدي عدن أبيهمدا عدن علدي قدال نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن متادة
النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر ا لية حدانا سايد بن عبد الدرحمن المخ ومدي حددانا سداياو عدن

ال ري عن عبد هللا والحسن ما ابنا محمد بن الحناية وعبد هللا بن محمد طكنى أبا اشدم قدال ال دري

و داو أرضددا ما الحسددن بدن محمددد فددذ ر نحدوه وقددال ليددر سددايد بدن عبددد الددرحمن عدن بددن عيينددة و دداو

أرضا ما عبد هللا بن محمد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1795حدانا أبو ر ب حدانا حسين بدن علدي الجا دي عدن ازئددة عدن محمدد بدن عمدرو عدن أبدي
سددلمة عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حددرم بددوم خيبددر ددل ذي ندداب مددن الس د اع
والمجطمة والحمار اإلنسي قال وفي ال اب عن علي وجابر والبراء وابن أبدي أوفدى وأندل والار دا

سار ة وأبدي اال دة وابدن عمدر وأبدي سدايد قدال أبدو عيسدى دذا حددب
بدن محمدد وليدره عدن محمدد بددن عمدرو دذا الحددب
عليه وسلم عن ل ذي ناب من الس اع
باب ما جاء في ا كل في انية الك ار

بدن

حسدن صدحيح وروب عبدد الا د

ومنمدا ذ ددروا حرفدا واحددا نهدى رسدول هللا صددلى هللا

[  ] 1796حدددانا ز ددد بددن أخ د م الطددائي حدددانا سددلم بددن قتي ددة حدددانا شددع ة عددن أبددوب عددن أبددي قالبددة

ع ددن أب ددي اال ددة ق ددال سد د ل رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ع ددن ق دددور المج ددوح فق ددال أنقو ددا لس ددال
واط خدوا فيهدا ونهددى عدن ددل سد ع ذي نداب قددال أبدو عيسددى دذا حددب

مشددهور مدن حدددب

أبدي اال ددة

وروي عندده مددن ليددر ددذا الوجدده وأبددو اال ددة اسددمه جددر ا دوب و قددال جددر م و قددال ناشددب وقددد ذ ددر ددذا
الحدب

عن أبي قالبة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي اال ة

[  ] 1797حدددانا علددي بددن عيسددى بددن ب ددد ال غدددادي حدددانا عبيددد هللا بددن محمددد القرشددي حدددانا حمدداد
بن سلمة عن أبوب وقتادة عن أبي قالبة عن أسماء الرحبي عن أبي اال دة الخشدني أنده قدال طدا رسدول

هللا إنا بار

أ دل الكتداب فنطد د فدي قددور م ونشدرب فدي انيدتهم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

إو لددم تج دددوا لير ددا فارحضددو ا بالم دداء ا ددم ق ددال طددا رس ددول هللا إن ددا ب ددار

صدديد فكي ددف نص ددنع ق ددال إذا

أرسددلج ل د المكلددب وذ ددرت اسددم هللا فقتددل فكددل ومو دداو ليددر مكلددب فددذ ي فكددل ومذا رميددج بسددهم
وذ رت اسم هللا فقتل فكل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ال ارة تموت في السمن
[  ] 1798حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي وأبددو عمددار قدداال حدددانا سدداياو عددن ال ددري عددن
عبيد هللا عن بن ع اح عن ميمونة أو فارة وقادج فدي سدمن فماتدج فسد ل عنهدا النبدي صدلى هللا عليده
وسدلم فقددال ألقو ددا ومددا حولهددا و لددوه قددال وفددي ال دداب عدن أبددي ر درة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
صحيح وقد روي ذا الحدب

حسددن

عن ال ري عن عبيد هللا عن بن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

سد ل ولدم بدذ روا فيده عدن ميموندة وحددب

بدن ع داح عدن ميموندة أصدح وروب مامدر عدن ال دري عددن

سايد بن المسيب عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه و دو حددب

وسددماج محمددد بددن إسددماعيل طقددول وحدددب

ليدر مح دوم قدال

مامددر عددن ال ددري عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة

عدن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وذ ددر فيدده أندده سد ل عندده فقددال إذا دداو جامدددا فالقو ددا ومددا حولهددا ومو
كداو مائاددا فددال تقر ددوه دذا خطددا أخطددا فيدده مامدر قددال والصددحيح حدددب
ع اح عن ميمونة
باب ما جاء في النهي عن ا كل والشرب بالشمال

ال دري عددن عبيددد هللا عددن بددن

[  ] 1799حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا عبددد هللا بددن نميددر حدددانا عبيددد هللا بددن عمددر عددن بددن
شهاب عن أبي بكر بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر عدن عبدد هللا بدن عمدر أو النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم قددال ال طاكددل أحددد م بشددماله وال طشددرب بشددماله ف د و الشدديطاو طاكددل بشددماله و شددرب بشددماله قددال
وفي ال اب عن جابر وعمر بدن أبدي سدلمة وسدلمة بدن ا كدوع وأندل بدن مالد وح صدة قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح و كذا روب مال وابن عيينة عن ال ري عن أبدي بكدر بدن عبيدد هللا عدن بدن

عمر وروب مامر وعقيل عن ال ري عن سالم عن بن عمر ورواطة مال وابن عيينة أصح

[  ] 1800حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن قال حددانا جا در بدن عدوو عدن سدايد بدن أبدي عرو دة عدن

مامدر عددن ال ددري عدن سددالم عددن أبيده أو رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قددال إذا أكدل أحددد م فلياكددل
بيمينه وليشرب بيمينه ف و الشيطاو طاكل بشماله و شرب بشماله
باب ما جاء في لاق ا صابع باد ا كل
[  ] 1801حدددانا محمددد بددن عبددد الملد بددن أبددي الشدوارب حدددانا عبددد الا د بددن المختددار عددن سددهيل

بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا أكدل أحدد م فليلادق

أصدداباه ف ندده ال بدددري فددي أبددتهن البر ددة قددال وفددي ال دداب عددن جددابر و اددب بددن مال د وأنددل قددال أبددو
عيسى ذا حدب
الحدب

حسن لر ب ال نارفه إال مدن دذا الوجده مدن حددب

فقال ذا حدب

عبد الا

سدهيل وسدالج محمددا عدن دذا

من المختلف ال طارب إال من حدبطه

باب ما جاء في اللقمة تسقط
[  ] 1802حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن أبي ال ير عن جابر أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
إذا أكددل أحددد م طاامددا فسددقطج لقمددة فلدديمط مددا اربدده منه دا اددم ليطامهددا وال بدددعها للشدديطاو قددال وفددي
ال اب عن أنل
[  ] 1803حددانا الحسددن بدن علددي الخددالل حددانا ع دداو بدن مسددلم حدددانا حمداد بددن سدلمة حدددانا اابددج

عن أنل أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم داو إذا أكدل طاامدا لادق أصداباه الدطالث وقدال إذا مدا وقادج

لقمددة أحددد م فلدديمط عنهددا ا ذب ولياكلهددا وال بدددعها للشدديطاو وأمرنددا أو نسددلج الصددح ة وقددال إنكددم ال

تدروو في أي طاامكم البر ة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

[  ] 1804حدانا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا أبو اليماو المالى بن ارشدد قدال حدداتني جددتي أم

عاصم و انج أم ولد لسناو بن سلمة قالج دخل علينا نبيشة الخيدر ونحدن ناكدل فدي قصداة فحددانا أو
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن أكددل فددي قصدداة اددم لحسددها اسددتغ رت لدده القصدداة قددال أبددو
عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

واحد من ا ئمة عن المالى بن راشد ذا الحدب

المالددى بددن ارشددد وقددد روب ب ددد بددن دداروو وليددر

باب ما جاء في رايية ا كل من وسط الطاام
[  ] 1805حدانا أبدو رجداء حددانا جر در عدن عطداء بدن السدائب عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح
أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال البر ددة تن د ل وسددط الطاددام فكل دوا مددن حافتيدده وال تدداكلوا مددن وسددطه
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح إنمددا طاددرب مددن حدددب

والطوري عن عطاء بن السائب وفي ال اب عن بن عمر

عطدداء بددن السددائب وقددد روب شددع ة

باب ما جاء في رايية أكل الطوم وال صل
[  ] 1806حدانا إسحاو بن منصور أخبرنا طحيى بن سايد القطاو عن بدن جدر ج حددانا عطداء عدن
جددابر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن أكددل مددن ددذه قددال أول م درة الطددوم اددم قددال الطددوم
وال صل والكراث فال طقر نا في مسجدنا قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح قدال وفدي ال داب عدن

عمر وأبي أبوب وأبي ر رة وأبي سايد وجابر بن سمرة وقرة بن إطاح الم ني وابن عمر
[  ] 1807حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود أن انا شدع ة عدن سدماه بدن حدرب سدمع جدابر بدن

سمرة طقول ن ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أبي أبوب و داو إذا أكدل طاامدا باد
ف اد

إليده ب ضدله

إليدده بومدا بطاددام ولدم طاكددل منده النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم فلمددا أتدى أبددو أبدوب النبددي صددلى هللا

عليه وسلم فذ ر ذل له فقال فيه اوم فقال طا رسول هللا أحرام و قال ال ولكندي أكر ده مدن أجدل ر حده
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الرخصة في الطوم مطبوخا
[  ] 1808حدددانا محمددد بددن مدو ددة حدددانا مسدددد حدددانا الج دراي بددن ملدديح والددد و يددع عددن أبددي إسددحاو
عن شر بن حنبل عن علي أنه قال نهي عن أكل الطوم إال مطبوخا
[  ] 1809حدانا ناد حدانا و يع عدن أبيده عدن أبدي إسدحاو عدن شدر بدن حنبدل عدن علدي قدال ال
طصلح أكل الطوم إال مطبوخدا قدال أبدو عيسدى دذا الحددب

لديل إسدناده بدذل القدوي وقدد روي دذا عدن

علددي قولدده وروي عددن شددر بددن حنبددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مرسددال قددال محمددد الجدراي بددن

مليح صدوو والجراي بن الضحاه مقارب الحدب

[  ] 1810حددانا الحسدن بدن الصد اي البد ار حددانا سداياو بددن عييندة عدن عبيدد هللا بدن أبدي ب دد عددن
أبيدده أو أم أبددوب أخبرتدده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ن د ل علدديهم فتكل دوا لدده طاامددا فيدده مددن باددا
دذه ال قدول فكدره أكلده فقددال صددحابه لددوه فد ني لسددج احددد م إنددي أخداب أو أوذي صدداحبي قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب وأم أبوب ي امرأة أبي أبوب ا نصاري

[  ] 1811حدانا محمد بن حميد حدانا ز د بن الح اب عن أبي خلدة عدن أبدي الااليدة قدال الطدوم مدن

طي ددات الددرزو وأبددو خلدددة اسددمه خالددد بددن دبنددار و ددو اقددة عنددد أ ددل الحدددب

وقددد أدره أنددل بددن مال د

وسمع منه وأبو الاالية اسمه رفيع و الر احي قال عبد الرحمن بن مهدي او أبو خلدة خيا ار مسلما
باب ما جاء في تخمير اإلناء ومط اء السراق والنار عند المنام
[  ] 1812حدانا قتي ة عدن مالد بدن أندل عدن أبدي ال يدر عدن جدابر قدال قدال النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم أللق دوا ال دداب وأو دوا السددقاء وأك دوا اإلندداء أو خمددروا اإلندداء وأط دوا المص د اي ف د و الشدديطاو ال
ط تح للقا وال طحل و اء وال طكشف انية ومو ال و سقة تضرم على الناح بيتهم قال وفدي ال داب عدن بدن

عمدر وأبدي ر درة وابدن ع دداح قدال أبدو عيسدى ددذا حددب

جابر

حسدن صدحيح وقددد روي مدن ليدر وجده عددن

[  ] 1813حدددانا بددن أبددي عمددر وليددر واحددد قددالوا حدددانا سدداياو عددن ال ددري عددن سددالم عددن أبيدده قددال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تتر وا النار في بيوتكم حدين تنداموو قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية القراو بين التمرتين
[  ] 1814حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد ال يددري وعبيددد هللا عددن الطددوري عددن جبلددة بددن

سددحيم عددن بددن عمددر قددال نهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو طقددرو بددين التم درتين حتددى طسددتاذو
صاح ه قال وفي ال اب عن ساد مولى أبي بكر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في استح اب التمر
[  ] 1815حدانا محمد بن سهل بن عسكر ال غدادي وعبد هللا بن عبد الدرحمن قداال حددانا طحيدى بدن
حسدداو حدددانا سددليماو بددن بددالل عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده
وسدلم قدال بيدج ال تمدر فيده جيداع أ لده قدال وفدي ال داب عدن سدلمى امدرأة أبدي ارفدع قدال أبدو عيسدى ددذا
حدب

حسدن لر دب ال نارفده مدن حددب

ذا الحدب

شدام بدن عدروة إال مدن دذا الوجده قدال وسدالج ال خداري عدن

فقال ال أعلم أحدا رواه لير طحيى بن حساو

باب ما جاء في الحمد على الطاام إذا فرغ منه
[  ] 1816حدانا ناد ومحمود بدن لديالو قداال حددانا أبدو أسدامة عدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة عدن سدايد
بن أبي بردة عن أنل بن مال أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إو هللا ليرضدى عدن الابدد أو طاكدل
ا كلدة أو طشدرب الشدر ة فيحمددده عليهدا قدال وفدي ال دداب عدن ع دة بدن عددامر وأبدي سدايد وعائشدة وأبددي

أبوب وأبي ر درة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد رواه ليدر واحدد عدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة نحدوه

وال نارفه إال من حدب

ز ر ا بن أبي زائدة

باب ما جاء في ا كل مع المجذوم
[  ] 1817حدددانا أحم ددد ب ددن س ددايد ا شددقر ومبد دراييم ب ددن طاق ددوب ق دداال حدددانا ب ددونل ب ددن محم ددد ح دددانا

الم ضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمدد بدن المنكددر عدن جدابر بدن عبدد هللا أو رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم أخددذ بيددد مجددذوم فادخلدده مادده فددي القصدداة اددم قددال ددل بسددم هللا اقددة بدداهلل وتددو ال
عليه قال أبو عيسى ذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

بدونل بدن محمدد عدن الم ضدل فضدالة

والم ضددل بددن فضددالة ددذا شدديد بصددري والم ضددل بددن فضددالة شدديد اخددر بصددري أواددق مددن ددذا وأشددهر

وقد روب شع ة ذا الحدب

عن حبيب بن الشهيد عن بدن بر ددة أو بدن عمدر أخدذ بيدد مجدذوم وحددب

شع ة أابج عندي وأصح
باب ما جاء أو المؤمن طاكل في ماي واحد والكافر طاكل في س اة أمااء
[  ] 1818حدانا محمد بن بشار حدانا طحيدى بدن سدايد حددانا عبيدد هللا عدن ندافع عدن بدن عمدر عدن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الكددافر طاكددل فددي سد اة أمادداء والمددؤمن طاكددل فددي ماددي واحددد قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وأبدي سدايد وأبدي بصدرة الغ داري وأبدي

موسى وجهجاه الغ اري وميمونة وعبد هللا بن عمرو

[  ] 1819حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د عددن سددهيل بددن أبددي صددالح
عددن أبيدده عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ضددافه ضدديف ددافر فددامر لدده رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم بشدداة فحلبددج فشددرب ا دم أخددرب فشددر ه اددم أخددرب فشددر ه حتددى شددرب حددالب س د ع

شياه ام أص ح من الغد فاسلم فامر لده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بشداة فحلبدج فشدرب حالبهدا ادم

أمر له باخرب فلم طستتمها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم المدؤمن طشدرب فدي مادي واحدد والكدافر
طشرب في س اة أمااء قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في طاام الواحد طك ي اإلانين

حسن صحيح لر ب من حدب

سهيل

[  ] 1820حددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد ي وحدددانا قتي ددة عددن مالد عددن أبددي ال ندداد عددن
ا عددرق عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طاددام اإلانددين ددافي الطالاددة وطا دام
الطالادة دافي ا ر ادة قدال وفدي ال داب عدن جدابر وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صددحيح

وروب جابر وابن عمر عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال طادام الواحدد طك دي اإلاندين وطادام اإلاندين

طك دي ا ر ادة وطادام ا ر اددة طك دي الطمانيدة حددانا محمددد بدن بشدار حددانا عبددد الدرحمن بدن مهددي عددن
ساياو عن ا عمل عن أبي ساياو عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا

باب ما جاء في أكل الجراد
[  ] 1821حدانا أحمد بن منيع حدانا ساياو عن أبي طا دور الابددي عدن عبدد هللا بدن أبدي أوفدى أنده

س ل عن الجراد فقال ل وت مع النبي صلى هللا عليه وسدلم سدج لد وات ناكدل الجدراد قدال أبدو عيسدى
كذا روب ساياو بن عيينة عن أبي طا ور ذا الحدب

واحد ذا الحدب

وقال سج لد وات وروب سداياو الطدوري وليدر

عن أبي طا ور فقال س ع ل وات

[  ] 1822حدانا محمود بن ليالو حدانا أبدو أحمدد والمؤمدل قداال حددانا سداياو عدن أبدي طا دور عدن
بن أبي أوفى قال ل ونا مع رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم سد ع لد وات ناكدل الجدراد قدال أبدو عيسدى
وروب شع ة ذا الحدب

عن أبي طا ور عدن بدن أبدي أوفدى قدال لد وت مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسدلم لد وات ناكددل الجدراد حددانا بددذل محمددد بددن بشدار حدددانا محمددد بددن جا در حدددانا شددع ة بهددذا قددال

وف ي ال اب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبدو طا دور اسدمه واقدد و قدال

وقداو أطضا وأبو طا ور ارخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاح
باب ما جاء في الدعاء على الجراد
[  ] 1823حددانا محمددود بدن لدديالو حددانا أبددو النضدر اشددم بدن القاسددم قدال حدددانا ز داد بددن عبددد هللا

بن عالاة عن موسى بن محمد بن إبراييم التيمي عن أبيه عن جابر بدن عبدد هللا وأندل بدن مالد قداال
كدداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا دعددا علددى الج دراد قددال اللهددم أ ل د الج دراد اقتددل دداره وأ ل د

صغاره وأفسد بيضده وأقطدع دابدره وخدذ بدافوا هم عدن مااشدنا وأرزاقندا إند سدميع الددعاء قدال فقدال رجدل
طا رسول هللا يف تدعو على جند من أجنداد هللا بقطدع دابدره قدال فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
إنهدا نطدرة حدوت فددي ال حدر قددال أبدو عيسددى دذا حدددب

لر دب ال نارفدده إال مدن ددذا الوجده وموسددى بددن

الغرئددب والمندداكير وأبددوه محمددد بددن إب دراييم اقددة و ددو
محمددد بددن إب دراييم التيمددي قددد تكلددم فيدده و ددو طيددر ا
مدني
باب ما جاء في أكل لحوم الجاللة وأل انها
[  ] 1824حدددانا ندداد حدددانا عبدددة عددن محمددد بددن إسددحاو عددن بددن أبددي نجدديح عددن مجا ددد عددن بددن
عمر قال نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن أكدل الجاللدة وأل انهدا قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا
بن ع اح قدال أبدو عيسدى دذا حددب

النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال

حسدن لر دب وروب الطدوري عدن بدن أبدي نجديح عدن مجا دد عدن

[  ] 1825حددانا محمددد بدن بشددار حدددانا ماداذ بددن شددام حدداني أبددي عدن قتددادة عددن عكرمدة عددن بددن
ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن المجطمة ولبن الجاللة وعن الشدرب مدن فدي السدقاء قدال
محمد بن بشار وحدانا بن أبي عدي عن سدايد بدن أبدي عرو دة عدن قتدادة عدن عكرمدة عدن بدن ع داح

عدن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم نحدوه قددال أبدو عيسدى دذا حدددب

حسدن صدحيح وفددي ال داب عدن عبددد

هللا بن عمرو
باب ما جاء في أكل الدجاق
[  ] 1826حدانا ز د بدن أخد م الطدائي حددانا أبدو قتي دة عدن أبدي الادوام عدن قتدادة عدن ز ددم الجرمدي
قددال دخلددج علددى أبددي موسددى و ددو طاكددل دجاجددة فقددال ادو فكددل ف د ني أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم طاكله قال أبو عيسى ذا حدب
إال من حدب

حسن وقد روي دذا الحددب

مدن ليدر وجده عدن ز ددم وال نارفده

ز دم وأبو الاوام و عمراو القطاو

[  ] 1827حدانا ناد حددانا و يدع عدن سداياو عدن أبدوب عدن أبدي قالبدة عدن ز ددم عدن أبدي موسدى

قال رأبج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طاكدل لحدم دجداق قدال وفدي الحددب
حدب

حسن صحيح وقد روب أبوب السختياني ذا الحدب

دالم أكطدر مدن دذا و دذا

أطضا عن القاسم التميمي وعن أبدي قالبدة

عن ز دم
باب ما جاء في أكل الح ارب
[  ] 1828حدددانا ال ضددل بددن سددهل ا عددرق ال غدددادي حدددانا إبدراييم بددن عبددد الددرحمن بددن مهدددي عددن
إب دراييم بددن عمددر بددن س د ينة عددن أبيدده عددن جددده قددال أكلددج مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لحددم

ح ارب قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من دذا الوجده ومبدراييم بدن عمدر بدن سد ينة روب

عنه بن أبي فدط و قال بر ة بن عمر بن س ينة
باب ما جاء في أكل الشواء
[  ] 1829حدددانا الحسددن بددن محمددد ال ع ارنددي حدددانا حجدداق بددن محمددد قددال قددال بددن جددر ج أخبرنددي
محمددد بددن بوسددف أو عطدداء بددن طسددار أخب دره أو أم سددلمة أخبرتدده انهددا قر ددج إلددى رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم جن ددا مشددو ا فاكددل مندده اددم قددام إلددى الصددالة ومددا توضددا قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن

الحارث والمغيرة وأبي رافع قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في رايية ا كل متك ا
[  ] 1830حدانا قتي ة حددانا شدر عدن علدي بدن ا قمدر عدن أبدي جحي دة قدال قدال رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم أما أنا فال اكل متك ا قال وفي ال اب عن علي وعبدد هللا بدن عمدرو وعبدد هللا بدن ع داح
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح ال نارفه إال من حدب

علدي بدن ا قمدر وروب ز ر دا بدن أبدي

زائدة وساياو الطوري وابن سايد ولير واحد عن علي بن ا قمدر دذا الحددب

الطوري ذا الحدب

عن علي بن ا قمر

باب ما جاء في حب النبي صلى هللا عليه وسلم الحلواء والاسل

وروب شدع ة عدن سداياو

[  ] 1831حدددانا سددلمة بددن شددبيب ومحمددود بددن لدديالو وأحمددد بددن إب دراييم الدددورقي قددالوا حدددانا أبددو
أسدامة عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عائشدة قالدج داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طحدب الحلدواء
والاسل ذا حدب

حسن صحيح لر ب وقد رواه علي بن مسهر عن شدام بدن عدروة وفدي دالم أكطدر

من ذا
باب ما جاء في إكطار ماء المرقة
[  ] 1832حددانا محمددد بددن عمددر بددن علدي المقدددمي حدددانا مسددلم بددن إبدراييم حدددانا محمددد بددن فضدداء

حددداني أبددي عددن علقمددة بددن عبددد هللا الم نددي عددن أبيدده قددال قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا اشددترب

أحدد م لحمددا فليكطددر مرقتده فد و لددم طجدد لحمددا أصدداب مرقدده و دو أحددد اللحمددين وفدي ال دداب عددن أبددي ذر
قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال مدن دذا الوجده مدن حددب

محمدد بدن فضداء ومحمدد بدن

فضاء و المابر وقد تكلم فيه سلماو بن حرب وعلقمة بن عبد هللا و أخو بكر بن عبد هللا الم ني
[  ] 1833ح دددانا الحس ددين ب ددن عل ددي ب ددن ا س ددود ال غ دددادي ح دددانا عم ددرو ب ددن محم ددد الانقد د ي ح دددانا

إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخ از عن أبي عمراو الجوني عدن عبدد هللا بدن الصدامج عدن

أبددي ذر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال طحقددرو أحددد م شددي ا مددن الماددروب ومو لددم طجددد

فليلددق أخدداه بوجدده طلددق ومو اشددتر ج لحمددا أو ط خددج قددد ار فدداكطر مرقتدده والددرب لجدداره مندده قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روب شع ة عن أبي عمراو الجوني

باب ما جاء في فضل الطر د
[  ] 1834حددانا محمدد بدن المطندى حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة عدن عمدرو بدن مدرة عدن مدرة
الهمددداني عددن أبددي موسددى عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددل مددن الرجددال طيددر ولددم طكمددل مددن

النسداء إال مددر م ابنددة عمدراو واسددية امدرأة فرعدوو وفضددل عائشددة علدى النسدداء ضددل الطر دد علددى سددائر
الطاام قال وفي ال اب عن عائشة وأنل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أنه قال انهسوا اللحم نهسا
[  ] 1835حدانا أحمد بن منيدع حددانا سداياو عدن عبدد الكدر م عدن عبدد هللا بدن الحدارث قدال زوجندي
أبي فدعا أناسا فيهم ص واو بن أميدة فقدال إو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال انهسدوا اللحدم نهسدا
ف ندده أ نددا وأمد أر قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى و ددذا حدددب

حدددب

ال نارفدده إال مددن

عبددد الكددر م وقددد تكلددم باددا أ ددل الالددم فددي عبددد الكددر م المالددم مددنهم أبددوب السددختياني مددن قبددل

ح ه
باب ما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين
[  ] 1836حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن ال ددري عددن جا ددر بددن

عمرو بن أمية الضمري عن أبيده أنده رأب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم احتد مدن تدف شداة فاكدل منهدا
ام مضى إلى الصالة ولم بتوضا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وفدي ال داب عدن المغيدرة بدن

شع ة
باب ما جاء في أي اللحم او أحب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1837حدددانا واصددل بددن عبددد ا علددى حدددانا محمددد بددن فضدديل ع دن أبددي حيدداو التيمددي عددن أبددي

زرعة عن أبدي ر درة قدال أتدي النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بلحدم فرفدع إليده الدذراع و اندج تاج ده فدنهل
منهددا قددال وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود وعائشددة وعبددد هللا بددن جا ددر وأبددي عبيدددة قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب
رم

حسن صحيح وأبو حياو اسمه طحيى بن سايد بن حيداو وأبدو زرعدة بدن عمدرو بدن جر در اسدمه

[  ] 1838حدانا الحسن بن محمد ال ع راني حدانا طحيى بدن ع داد أبدو ع داد حددانا فلديح بدن سدليماو
عدن عبدد الو داب بددن طحيدى مدن مولدد ع دداد بدن عبدد هللا بددن ال يدر عدن عبدد هللا بددن ال يدر عدن عائشددة

قالج مدا داو الدذراع أحدب اللحدم إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ولكدن داو ال طجدد اللحدم إال ا دا
فكاو طاجل إليه نه أعجلها نضجا قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ما جاء في الخل
[  ] 1839حدددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا م دداره بددن سددايد ددو أخددو سدداياو بددن سددايد الطددوري عددن
ساياو عن أبي ال ير عن جابر عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال نادم اإلدام الخدل قدال وفدي ال داب
عددن عائشددة وأم ددانة حدددانا عبدددة بددن عبددد هللا الخ اعددي ال صددري حدددانا مااو ددة بددن شددام عددن سدداياو

عن محارب بن داار عدن جدابر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال نادم اإلدام الخدل قدال أبدو عيسدى
ذا أصح من حدب

م اره بن سايد

[  ] 1840حدانا محمد بن سهل بن عسكر ال غدادي حدانا طحيى بن حساو حددانا سدليماو بدن بدالل
عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ناددم اإلدام الخددل

حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا طحيى بن حساو عن سليماو بن بدالل بهدذا اإلسدناد نحدوه إال أنده
قال نام اإلدام أو ا دم الخل قال أبو عيسى ذا حدب
من حدب

شام عروة إال من حدب

حسن صحيح لر دب مدن دذا الوجده ال نارفده

سليماو بن بالل

[  ] 1841حددانا أبدو ر دب محمدد بدن الادالء حددانا أبدو بكدر بدن عيداح عدن أبدي حمد ة الطمدالي عددن
الشابي عن أم انة بنج أبي طالب قالج دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فقدال دل عندد م
شيء فقلج ال إال سر طابسدة وخدل فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قر يده فمدا أق در بيدج مدن ادم فيده
خل قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده ال نارفده مدن حددب

أم دانة إال مدن دذا

ال وجده وأبددو حمد ة الطمددالي اسددمه اابددج بددن أبددي صداية وأم ددانة ماتددج باددد علددي بددن أبددي طالددب ب مدداو
وسالج محمدا عدن دذا الحددب

قدال ال أعدرب للشدابي سدماعا مدن أم دانة فقلدج أبدو حمد ة يدف دو

عنده فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه و و عندي مقارب الحدب

[  ] 1842حدددانا عبدددة بددن عبددد هللا الخ اعددي ال صددري قددال حدددانا مااو ددة بددن شددام عددن سدداياو عددن
محددارب بددن داددار عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ناددم اإلدام الخددل و ددذا أصددح مددن

حدب

م اره بن سايد

باب ما جاء في أكل ال طيد بالرطب
[  ] 1843حدانا عبدة بن عبد هللا الخ اعي حدانا مااو ة بدن شدام عدن سداياو عدن شدام بدن عدروة
عددن أبيدده عددن عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طاكددل ال طدديد بالرطددب قددال وفددي ال دداب عددن
أندل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب ورواه باضددهم عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن النبددي

صلى هللا عليه وسلم مرسل ولم بذ ر فيه عن عائشة وقد روب ب دد بدن رومداو عدن عدروة عدن عائشدة
ذا الحدب
باب ما جاء في أكل القطاء بالرطب
[  ] 1844حدانا إسماعيل بن موسى ال اري حدانا إبراييم بن ساد عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن جا در

قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طاكددل القطدداء بالرطددب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ب ال نارفه إال من حدب

حسددن صددحيح

إبراييم بن ساد

باب ما جاء في شرب أبوال اإلبل
[  ] 1845حدانا الحسن بن محمد ال ع راني حددانا ع داو حددانا حمداد بدن سدلمة أخبرندا حميدد واابدج
وقتادة عن أنل أو ناسا من عر نة قدموا المدبنة فاجتوو ا ف ادطهم النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي إبدل

الصدددقة وق دال اشددر وا مددن أبوالهددا وأل انهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الوجدده وقددد روي ددذا الحدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا

مددن ليددر وجدده عددن أنددل رواه أبددو قالبددة عددن أنددل ورواه سددايد بددن أبددي

عرو ة عن قتادة عن أنل
باب ما جاء في الوضوء قبل الطاام و اده
[  ] 1846حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا عبددد هللا بددن نميددر حدددانا ندديل بددن الر يددع قددال وحدددانا قتي ددة

حدانا عبد الكر م الجرجاني عن نيل بن الر يدع الماندى واحدد عدن أبدي شدام طاندي الرمداني عدن زاذاو
عن سلماو قال قرأت في التوراة أو بر ة الطاام الوضوء باده فذ رت ذل للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم

فاخبرته بما قرأت في التوراة فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بر دة الطادام الوضدوء قبلده والوضدوء
باده قال وفي ال داب عدن أندل وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى ال نادرب دذا الحددب
بن الر يع ونيل بن الر يع طضاف في الحدب

إال مدن حددب

نديل

وأبو اشم الرماني اسمه طحيى بن دبنار

باب في تره الوضوء قبل الطاام
[  ] 1847حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إب دراييم عددن أبددوب عددن بددن أبددي مليكددة عددن بددن
ع داح أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خددرق مددن الخدالء فقددرب إليدده طاددام فقددالوا أال ناتيد بوضددوء
قددال إنمددا أمددرت بالوضددوء إذا قمددج إلددى الصددالة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حس دن صددحيح وقددد رواه

عمرو بن دبنار عدن سدايد الحدو رث عدن بدن ع داح وقدال علدي بدن المددبني قدال طحيدى بدن سدايد داو

ساياو الطوري طكره لسل اليد قبل الطاام و او طكره أو بوضع الرايف تحج القصاة
باب ما جاء في التسمية في الطاام

[  ] 1848حدانا محمدد بدن بشدار حددانا الادالء بدن ال ضدل بدن عبدد الملد بدن أبدي سدو ة أبدو الهدذبل

حدانا عبيد هللا بن عكراح عدن أبيده عكدراح بدن ذه دب قدال باطندي بندو مدرة بدن عبيدد بصددقات أمدوالهم
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدمج عليده المدبندة فوجدتده جالسدا بدين المهداجر ن وا نصدار قدال
ام أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيج أم سدلمة فقدال دل مدن طادام فاتيندا بج ندة طيدرة الطر دد والدوذر وأقبلندا
ناكل منها فخ طج بيددي مدن نواحيهدا وأكدل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن بدين بدطده ف د ا بيدده

اليسرب على بدي اليمنى ادم قدال طدا عكدراح دل مدن موضدع واحدد ف نده طادام واحدد ادم أتيندا بطبدق فيده

ألدواو الرطدب أو مدن ألدواو الرطدب عبيدد هللا شد قدال فجالدج اكددل مدن بدين بدددي وجالدج بدد رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم في الطبق وقال طا عكراح ل من حي

ش ج ف نده ليدر لدوو واحدد ادم أتيندا بمداء

فغسددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بدطدده ومسددح ببلددل ايدده وجهدده وذراعيدده و أرسدده وقددال طددا عك دراح
ددذا الوضددوء مم دا ليددرت النددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
ال ضددل وق ددد ت ددرد الا ددالء بهددذا الح دددب

الحدب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

الاددالء بددن

وال نا ددرب لاكد دراح ع ددن النبددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إال ددذا

باب ما جاء في أكل الدباء
[  ] 1849حدددانا قتي ددة بددن سددايد حدددانا اللي د

عددن مااو ددة بددن صددالح عددن أبددي طددالوت قددال دخلددج

علددى أنددل بددن مال د و ددو طاكددل القددرع و ددو طقددول طددا ل د شددجرة مددا أح د إال لحددب رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم إطداه قدال وفدي ال داب عدن حكديم بدن جدابر عدن أبيده قدال أبدو عيسدى دذا حددب
ذا الوجه

لر دب مدن

[  ] 1850حدانا محمد بن ميموو المكي حدانا ساياو بن عييندة حدداني مالد بدن أندل عدن إسدحاو

بددن عبددد هللا بددن أبددي طلحددة عددن أنددل بددن مال د قددال أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بتت ددع فددي
الصد حة طانددي الدددباء فددال أزال أح دده قدال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسدن صددحيح وقددد روي ددذا الحدددب

من لير وجه عن أنل وروي انه رأب الدباء بين بدي رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فقدال لده مدا دذا
قال ذا الدباء نكطر به طاامنا

باب ما جاء في أكل ال ج
[  ] 1851حدانا طحيى بن موسى حدانا عبد الرزاو عن مامر عن ز د بن أسلم عدن أبيده عدن عمدر
بن الخطاب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوا ال ج واد نوا بده ف نده مدن شدجرة م ار دة قدال
أبو عيسى ذا حدب
ددذا الحدددب

ال نارفه إال من حددب

عبدد الدرزاو عدن مامدر عبدد الدرزاو طضدطرب فدي رواطدة

فر مددا ذ ددر فيدده عددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ور مددا رواه علددى الش د فقددال

أح ه عن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم ور ما قال عدن ز دد بدن أسدلم عدن أبيده عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم مرسال حدانا أبو داود سليماو بن مابد حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن ز دد بدن أسدلم

عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه ولم بذ ر فيه عن عمر

[  ] 1852حددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبدو أحمددد ال يددري وأبددو نعدديم قداال حدددانا سدداياو عددن عبددد
هللا بدن عيسددى عددن رجددل طقدال لدده عطدداء مددن أ ددل الشدام عددن أبددي أسدديد قدال قددال النبددي صددلى هللا عليدده

وسدلم لدوا ال دج واد ندوا بدده ف نده مدن شدجرة م ار ددة قدال أبدو عيسدى دذا حدددب
إنما نارفه من حدب

ساياو الطوري عن عبد هللا بن عيسى

لر دب مدن دذا الوجدده

باب ما جاء في ا كل مع المملوه والعيال
[  ] 1853حددانا نصدر بدن علدي حددانا سداياو عدن إسدماعيل بدن أبدي خالدد عدن أبيده عدن أبدي ر درة
طخبددر م ذاه عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا ددى أحددد م خادمدده طاامدده ح دره ودخاندده فلياخددذ
بيدده فليقاددده مادده فد و أبددى فلياخددذ لقمددة فليطامهددا إطداه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو

خالد ولد إسماعيل اسمه ساد
باب ما جاء في فضل إطاام الطاام
[  ] 1854حدددانا بوسددف بددن حمدداد المانددي ال صددري حدددانا عطمدداو بددن عبددد الددرحمن الجمحددي عددن

محمددد بددن ز دداد عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أفش دوا السددالم وأطام دوا الطاددام
وا ضددر وا الهددام تورا دوا الجندداو قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن عمددرو وابددن عمددر وأنددل وعبددد هللا بددن
سددالم وعبددد الددرحمن بددن عائشددة وشددر ح بددن ددانة عددن أبيدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ب من حدب

حسددن صددحيح

بن ز اد عن أبي ر رة

[  ] 1855حدانا نداد حددانا أبدو ا حدو

عدن عطداء بدن السدائب عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن عمدرو

قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اعبدددوا الددرحمن وأطامدوا الطاددام وأفشدوا السددالم تدددخلوا الجنددة

بسالم قال ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في فضل الاشاء
[  ] 1856حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا محمددد بددن طالددى الكددوفي حدددانا عن سددة بددن عبددد الددرحمن
القرشي عن عبد الملد بدن عدالو عدن أندل بدن مالد قدال قدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم تاشدوا ولدو
بكف من حشف ف و تره الاشاء مهرمة قال أبو عيسى دذا حددب

وعن سة طضاف في الحدب

وعبد المل بن عالو مجهول

منكدر ال نارفده إال مدن دذا الوجده

باب ما جاء في التسمية على الطاام
[  ] 1857حددانا عبددد هللا بددن الصد اي الهاشددمي حدددانا عبددد ا علددى عددن مامددر عددن شددام بددن عددروة
عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وعندده طادام قدال ادو

طددا بنددي وسددم هللا و ددل بيميند و ددل ممددا بلي د قددال أبددو عيسددى وقددد روي عددن شددام بددن عددروة عددن أبددي
وج ة السدادي عدن رجدل مدن م ندة عدن عمدر بدن أبدي سدلمة وقدد اختلدف أصدحاب شدام بدن عدروة فدي

رواطة ذا الحدب

وأبو وج ة السادي اسمه ب د بن عبيد

[  ] 1858حدددانا أبددو بكددر محمددد بددن أبدداو حدددانا و يددع حدددانا شددام الدسددتوائي عددن بدددبل بددن ميس درة
الاقيلي عن عبد هللا بن عبيد بن عمير عدن أم لطدوم عدن عائشدة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم إذا أكددل أحددد م طاامددا فليقددل بسددم هللا ف د و نسددي فددي أولدده فليقددل بسددم هللا فددي أولدده واخ دره و هددذا
اإلسددناد عددن عائشددة قالددج دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طاكددل طاامددا فددي سددتة مددن أصددحابه فجدداء

أعرابي فاكله بلقمتين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم أمدا إنده لدو سدمى داكم قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح وأم لطوم ي بنج محمد بن أبي بكر الصدبق رضى هللا تاالى عنه

باب ما جاء في رايية البيتوتة وفي بده ر ح لمر
[  ] 1859حدانا أحمد بن منيع حددانا طاقدوب بدن الوليدد الم ندي عدن بدن أبدي ذئدب عدن المقبدري عدن

أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو الشديطاو حسداح لحداح فاحدذروه علدى أن سدكم
من بات وفي بده ر ح لمر فاصدابه شديء فدال بلدومن إال ن سده قدال أبدو عيسدى دذا حددب
ددذا الوجدده وقددد روي مددن حدددب

عليه وسلم

لر دب مدن

سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبي ده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا

[  ] 1860حدددانا أبددو بكددر محمددد بددن إسددحاو ال غدددادي الصددالاني حدددانا محمددد بددن جا ددر المدددائني
حدانا منصور بن أبي ا سود عن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى

هللا عليدده وسددلم مددن بددات وفددي بددده ر ددح لمددر فاصددابه شدديء فددال بلددومن إال ن سدده قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب ال نارفه من حددب

ا عمدل إال مدن دذا الوجده اخدر تداب ا طامدة و ليده تداب

ا شر ة
كتاب ا شر ة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في شارب الخمر
[  ] 1861حددانا أبدو ز ر دا طحيدى بدن درسدج ال صدري حددانا حمداد بدن ز دد عدن أبدوب عدن ندافع عددن
بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل مسكر خمر و ل مسدكر حدرام ومدن شدرب الخمدر
في الدنيا فمات و و بدمنها لم طشدر ها فدي ارخدرة قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وأبدي سدايد وعبدد هللا

بددن عمددرو وابددن ع دداح وع ددادة وأبددي مال د ا شدداري قددال أبددو عيسددى حدددب

بددن عمددر حدددب

حسددن

صحيح وقد روي من لير وجه عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليده وسدلم ورواه مالد بدن
أنل عن نافع عن بن عمر موقوفا فلم برفاه

[  ] 1862حدانا قتي ة حدانا جر ر بن عبد الحميد عن عطاء بدن السدائب عدن عبدد هللا بدن عبيدد بدن
عميددر عددن أبيدده قددال قددال عبددد هللا بددن عمددر قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن شددرب الخمددر لددم

طقبددل هللا ل دده صددالة أر ا ددين ص د احا ف د و ت دداب ت دداب هللا عليدده فد د و عدداد ل ددم طقب ددل هللا لدده ص ددالة أر ا ددين
ص احا ف و تاب تداب هللا عليده فد و عداد لدم طقبدل هللا لده صدالة أر ادين صد احا فد و تداب تداب هللا عليده
ف و عاد الراباة لم طقبل هللا له صالة أر اين ص احا ف و تاب لدم بتدب هللا عليده وسدقاه مدن نهدر الخ دال

قيددل طددا أبددا عبددد الددرحمن ومددا نهددر الخ ددال قددال نهددر مددن صدددبد أ ددل النددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن وقد روي نحو ذا عن عبد هللا بن عمرو وابن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء ل مسكر حرام

[  ] 1863حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د بددن أنددل عددن بددن شددهاب عددن أبددي سددلمة عددن
عائشة أو النبي صلى هللا عليه وسلم س ل عن البتدع فقدال دل شدراب أسدكر فهدو حدرام قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1864حدانا عبيد بن أس اط بن محمد القرشي الكوفي وأبو سدايد ا شدج قداال حددانا عبدد هللا بدن

إدر ل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر قال سماج النبي صلى هللا عليده وسدلم طقدول
كدل مسددكر حدرام قددال وفددي ال داب عددن عمددر وعلدي وابددن مسدداود وأندل وأبددي سددايد وأبدي موسددى ا شددج

الاصري ودبلم وميمونة واب ن ع داح ونديل بدن سداد والنامداو بدن بشدير ومااو دة ووائدل بدن حجدر وقدرة
الم ني وعبد هللا بن مغ ل وأم سدلمة و ر ددة وأبدي ر درة وعائشدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد

روي عدن أبدي سددلمة عدن أبددي ر درة عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم نحدوه و ال مددا صدحيح رواه ليددر

واحد عن محمد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه وعدن
أبي سلمة عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء ما أسكر طيره فقليله حرام
[  ] 1865حددانا قتي دة حددانا إسدماعيل بدن جا در وحدددانا علدي بدن حجدر أخبرندا إسدماعيل بدن جا ددر
عن داود بن بكر بن أبي ال رات عن بن المنكددر عدن جدابر بدن عبدد هللا أو رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم قال ما أسكر طيدره فقليلده حدرام قدال وفدي ال داب عدن سداد وعائشدة وعبدد هللا بدن عمدر وابدن عمدر
وخوات بن جبير قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من حدب

جابر

[  ] 1866حدددانا محمددد بددن بشددار حدددا نا عبددد ا علددى بددن عبددد ا علددى عددن شددام بددن حسدداو عددن

مهدي بن ميموو وحددانا عبدد هللا بدن مااو دة الجمحدي حددانا مهددي بدن ميمدوو الماندى واحدد عدن أبدي

عطمدداو ا نصدداري عددن القاسددم بددن محمددد عددن عائشددة قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ددل

مسكر حرام ما أسكر ال رو منه فملء الكف منه حدرام قدال أبدو عيسدى قدال أحدد ما فدي حدبطده الحسدوة
من دده حد درام ق ددال ددذا ح دددب

حس ددن وق ددد رواه ليد د

ب ددن أب ددي س ددليم والر ي ددع ب ددن ص ددبيح ع ددن أب ددي عطم دداو

ا نصاري نحو رواطدة مهددي بدن ميمدوو وأبدو عطمداو ا نصداري اسدمه عمدرو بدن سدالم و قدال عمدر بدن
سالم أطضا
باب ما جاء في نبيذ الجر
[  ] 1867حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا بددن عليددة و ددد بددن دداروو قدداال أخبرنددا سددليماو التيمددي عددن

طاوح أو رجال أتى بن عمر فقال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدن نبيدذ الجدر فقدال نادم فقدال
طاوح وهللا إني سماته منه قال وفي ال اب عن بن أبدي أوفدى وأبدي سدايد وسدو د وعائشدة وابدن ال يدر

وابن ع اح قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية أو بنبذ في الدباء والحنتم والنقير
[  ] 1868حدانا أبو موسى محمد بدن المطندى حددانا أبدو داود الطيالسدي حددانا شدع ة عدن عمدرو بدن
مرة قال سماج زاذاو طقول سالج بن عمر عما نهى عنه رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدن ا وعيدة
أخبرندداه بلغددتكم وفس دره لنددا بلغتنددا فقددال نهددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن الحنتمددة و ددي الج درة
ونهى عن الددباء و دي القرعدة ونهدى عدن النقيدر و دو أصدل النخدل بنقدر نقد ار أو بنسدد نسدخا ونهدى عدن
الم فج و ي المقير وأمر أو بنبذ في ا س ية قال وفي ال اب عن عمر وعلدي وابدن ع داح وأبدي سدايد
وأبددي ر درة وعبددد الددرحمن طامددر وسددمرة وأنددل وعائشددة وعم دراو بددن حصددين وعائددذ بددن عمددرو والحكددم

الغ اري وميمونة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الرخصة أو بنبذ في ال روب
[  ] 1869حدانا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بدن لديالو قدالوا حددانا أبدو عاصدم حددانا
سداياو عددن علقمددة بددن مراددد عددن سددليماو بددن بر ددة عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

إني نج نهيتكم عن ال روب ومو ررفا ال طحل شي ا وال طحرمه و ل مسكر حرام قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 1870حددانا محمددود بدن لدديالو حدددانا أبدو داود الح ددري عددن سداياو عددن منصددور عدن سددالم بددن
أبي الجاد عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن ال دروب فشدكج إليده
ا نصار فقالوا ليل لنا وعاء قال فال إذو قال وفي ال اب عن بن مساود وأبي سايد وأبدي ر درة وعبدد
هللا بن عمرو قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في االنت اذ في السقاء

حسن صحيح

[  ] 1871ح دددانا محم ددد ب ددن المطن ددى ح دددانا عب ددد الو دداب الطق ددي ع ددن ب ددونل ب ددن عبي ددد ع ددن الحس ددن

ال صري عن أمه عن عائشة قالدج ندا ننبدذ لرسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي سدقاء بو دا فدي أعداله
له ع الء تنبدذه لددوة و شدر ه عشداء وتنبدذه عشداء و شدر ه لددوة قدال وفدي ال داب عدن جدابر وأبدي سدايد
وابن ع اح قال أبو عيسى دذا حددب

وقد روي ذا الحدب

لر دب ال نارفده مدن حددب

من لير ذا الوجه عن عائشة أطضا

بدونل بدن عبيدد إال مدن دذا الوجده

باب ما جاء في الحبوب التي بتخذ منها الخمر
[  ] 1872حدددانا محمددد بددن طحيددى حدددانا محمددد بددن بوسددف حدددانا إس درائيل حدددانا إب دراييم بددن مهدداجر
عددن عددامر الشددابي عددن النامدداو بددن بشددير قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو مددن الحنطددة
خم ار ومن الشاير خم ار ومن التمر خم ار ومن ال يب خم ار ومن الاسل خم ار قدال وفدي ال داب عدن أبدي
ر رة قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 1873حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا طحيددى بددن ادم عددن إس درائيل نحددوه وروب أبددو حيدداو

التيمي ذا الحدب

عن الشابي عن بن عمر عن عمر قال إو من الحنطة خم ار فذ ر ذا الحدب

[  ] 1874حدانا بذل أحمد بدن منيدع حددانا عبدد هللا بدن إدر دل عدن أبدي حيداو التيمدي عدن الشدابي

عددن بددن عمددر عددن عمددر بددن الخطدداب إو مددن الحنطددة خم د ار بهددذا و ددذا أصددح مددن حدددب

مهاجر وقال علي بن المدبني قال طحيى بن سايد لم طكن إبراييم بدن مهداجر بدالقوي الحددب

إب دراييم بددن
وقدد روي

من لير وجه أطضا عن الشابي عن الناماو بن بشير
[  ] 1875حدانا أحمد بن محمد أخبرنا عبدد هللا بدن الم داره حددانا ا و ازعدي وعكرمدة بدن عمدار قداال
حددانا أبدو طيدر السددحيمي قدال سدماج أبدا ر درة طقدول قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم الخمدر مددن
دداتين الشددجرتين النخلددة والان ددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو طيددر السددحيمي ددو

الابري واسمه ب د بن عبد الرحمن بن ل يلة وروب شع ة عن عكرمة بن عمار ذا الحدب

باب ما جاء في خليط ال سر والتمر
[  ] 1876حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

بددن سدداد عددن عطدداء بددن أبددي ر دداي عددن جددابر بددن عبددد هللا أو

رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نهدى أو بنبدذ ال سدر والرطدب جميادا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح
[  ] 1877حدانا ساياو بن و يع حدانا جر ر عن سليماو التيمي عدن أبدي نضدرة عدن أبدي سدايد أو
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن ال سددر والتمددر أو طخلددط بينهمددا وعددن ال يددب والتمددر أو طخلددط

بينهمددا ونهددى عددن الج درار أو بنبددذ فيهددا قددال وفددي ال دداب عددن جددابر وأنددل وأبددي قتددادة وابددن ع دداح وأم
سلمة ومابد بن اب عن أمه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية الشرب في انية الذ ب وال ضة
[  ] 1878حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن الحكدم قدال سدماج بدن أبدي
ليلى طحدث أو حذط ة استسقى فاتاه إنساو ب ناء مدن فضدة فرمداه بده وقدال إندي ندج قدد نهيتده فدابى أو
بنتهددي أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن الشددرب فددي انيددة ال ضددة والددذ ب ول د ل الحر ددر
والدب اق وقال ي لهم في الدنيا ولكم في ارخرة قال وفدي ال داب عدن أم سدلمة والبدراء وعائشدة قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما
[  ] 1879حدانا محمد بن بشار حدانا بن أبي عدي عن سدايد بدن أبدي عرو دة عدن قتدادة عدن أندل
أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى أو طشدرب الرجدل قائمدا فقيدل ا كدل قدال ذاه أشدر قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1880حدانا أبو السدائب سدلم بدن جندادة الكدوفي حددانا ح دص بدن ايداث عدن عبيدد هللا بدن عمدر
عن نافع عن بن عمر قال ندا ناكدل علدى عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ونحدن نمشدي ونشدرب

ونحن نيام قال أبو عيسى دذا حددب

صدحيح لر دب مدن حددب

عمدر وروب عمدراو بدن جر ددر دذا الحدددب

عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع عدن بدن

عددن أبدي البد ري عدن بددن عمددر وأبدو البد ري اسدمه ب ددد بددن

عطارد
[  ] 1881حدانا حميدد بدن مسدادة حددانا خالدد بدن الحدارث عدن سدايد عدن قتدادة عدن أبدي مسدلم عدن

الجددارود بددن المالددى أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن الشددرب قائمددا قددال وفددي ال دداب عددن أبددي
سدايد وأبددي ر درة وأنددل قدال أبددو عيسدى ددذا حدددب

لر دب حسددن و كدذا روب ليددر واحدد ددذا الحدددب

عن سايد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وروي عدن قتدادة عدن
ب ددد بددن عبددد هللا بددن الشددخير عددن أبددي مسددلم عددن الجددارود أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ضددالة

المسلم حرو النار والجارود و بن المالى الابدي صداحب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و قدال الجدارود
بن الاالء أطضا والصحيح بن المالى
باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما
[  ] 1882حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم حدددانا عاصددم ا حددول ومغي درة عددن الشددابي عددن بددن

ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم شرب مدن زمد م و دو قدائم قدال وفدي ال داب عدن علدي وسداد وعبدد
هللا بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1883حدانا قتي ة حدانا محمد بن جا ر عن حسين المالم عن عمرو بدن شدايب عدن أبيده عدن
جدده قدال أربدج رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طشددرب قائمدا وقاعددا قدال أبددو عيسدى دذا حددب

حسددن

صحيح
باب ما جاء في التن ل في اإلناء
[  ] 1884حدانا قتي ة و وسف بن حماد قاال حدانا عبد الوارث بدن سدايد عدن أبدي عصدام عدن أندل

بددن مال د أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو بتددن ل فددي اإلندداء االاددا و قددول ددو أم د أر وأروب قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب ورواه شام الدستوائي عن أبي عصام عدن أندل وروب عد رة بدن اابدج

عن امامة عن أنل أو النبي صلى هللا عليه وسدلم داو بتدن ل فدي اإلنداء االادا حددانا بدذل محمدد بدن

بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي حدانا ع رة بدن اابدج ا نصداري عدن امامدة عدن أندل بدن مالد أو
النبي صلى هللا عليه وسلم او بتن ل في اإلناء االاا قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1885حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع عددن ب ددد بددن سددناو الج د ري عددن بددن لاطدداء بددن أبددي ر دداي

عن أبيه عن بن ع اح قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال تشدر وا واحددا شدرب ال ايدر ولكدن
اشددر وا مطنددى واددالث وسددموا إذا أنددتم شددر تم واحمدددوا إذا أنددتم رفاددتم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

و د بن سناو الج ري و أبو فروة الر اوي

لر ددب

باب ما ذ ر من الشرب بن سين
[  ] 1886حدددانا علددي بددن خشددرم حدددانا عيسددى بددن بددونل عددن رشدددبن بددن ر ددب عددن أبيدده عددن بددن
ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم او إذا شرب تن ل مرتين قدال أبدو عيسدى دذا حددب
نارفه إال مدن حددب

لر دب ال

رشددبن بدن ر دب قدال أبدا محمدد عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن عدن رشددبن بدن ر دب

قلددج ددو أقددوب أو محمددد بددن ر ددب فقددال مددا أقر همددا ورشدددبن بددن ر ددب أرجحهمددا عندددي قددال وسددالج

محمد بن إسدماعيل عدن دذا فقدال محمدد بدن ر دب أرجدح مدن رشددبن بدن ر دب والقدول عنددي مدا قدال
أبددو محم ددد عبددد هللا رش دددبن بددن ر ددب أرج ددح وأكبددر وق ددد أدره بددن ع دداح وراه و مددا أخد دواو وعن ددد ما
مناكير
باب ما جاء في رايية الن د في الشراب
[  ] 1887حدددانا علددي بددن خشددرم أخبرنددا عيسددى بددن بددونل عددن مال د بددن أنددل عددن أبددوب و ددو بددن

حبيدب أنده سدمع أبدا المطندى الجهنددي بدذ ر عدن أبدي سدايد الخدددري أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهددى
عددن الددن د فددي الشددرب فقددال رجددل القددذاة أ ار ددا فددي اإلندداء قددال أ رقهددا قددال فد ني ال أروب مددن ن ددل واحددد
قال فابن القدي إذو عن في قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1888حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عييندة عدن عبدد الكدر م الجد ري عدن عكرمدة عدن بدن

ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى أو بتددن ل فددي اإلندداء أو بددن د فيدده قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية التن ل في اإلناء
[  ] 1889حدانا إسحا و بن منصور حدانا عبدد الصدمد بدن عبدد الدوارث حددانا شدام الدسدتوائي عدن
طحيددى بددن أبددي طيددر عددن عبددد هللا بددن أبددي قتددادة عددن أبيدده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا
شرب أحد م فال بتن ل في اإلناء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في النهي عن اختناث ا س ية
[  ] 1890حدانا قتي ة حدانا ساياو عدن ال دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا عدن أبدي سدايد رواطدة أنده
نهددي عددن اختندداث ا س د ية قددال وفددي ال دداب عددن جددابر وابددن ع دداح وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الرخصة في ذل
[  ] 1891حدددانا طحيددى بددن موسدى حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا عبددد هللا بددن عمددر عددن عيسددى بددن عبددد

هللا بن أنيل عدن أبيده قدال أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدام إلدى قر دة مالقدة فخنطهدا ادم شدرب مدن
فيها قال وفدي ال داب عدن أم سدليم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

الامري طضاف في الحدب

وال أدري سمع من عيسى أم ال

لديل إسدناده بصدحيح وعبدد هللا بدن عمدر

[  ] 1892حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن ب د بدن جدابر عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي عمدرة عدن
جدتدده شددة قالددج دخددل علددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فشددرب مددن فددي قر ددة مالقددة قائمددا فقمددج
إلددى فيهددا فقطاتدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

الرحمن بن ب د بن جابر و و أقدم منه موتا

حسددن صددحيح لر ددب و دد بددن ب ددد بددن جددابر ددو عبددد

باب ما جاء أو ا طمنين أحق بالشراب
[  ] 1893حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال قدال وحددانا قتي دة عدن مالد عدن بدن شدهاب عدن
أندل أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أتدي بلددبن قددد شدديب بمدداء وعددن طمينده أع اربددي وعددن طسدداره أبددو بكددر
فشرب ادم أعطدى ا ع اربدي وقدال ا طمدن فدا طمن قدال وفدي ال داب عدن بدن ع داح وسدهل بدن سداد وابدن

عمر وعبد هللا بن بسر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو ساقي القوم اخر م شر ا
[  ] 1894حدددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن اابددج البندداني عددن عبددد هللا بددن ر دداي عددن أبددي قتددادة
عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم قدال سدداقي القدوم اخددر م شددر ا قدال وفددي ال داب عددن بددن أبدي أوفددى قددال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أي الشراب او أحب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[  ] 1895حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عن مامر عن ال دري عدن عدروة عدن عائشدة

قالددج دداو أحددب الشدراب إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الحلددو ال ددارد قددال أبددو عيسددى كددذا روب
ليدر واحددد عدن بددن عيينددة مطدل ددذا عددن مامدر عددن ال ددري عدن عددروة عددن عائشدة والصددحيح مددا روي

عن ال ري عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال

[  ] 1896حدددانا أحمددد بددن محمددد أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا مامددر و ددونل عددن ال ددري أو

رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم سد ل أي الشدراب أطيددب قددال الحلددو ال ددارد قددال أبددو عيسددى و كددذا روب
عبد الرزاو عن مامر عدن ال دري عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال و دذا أصدح مدن حددب

عيينة رحمه هللا
كتاب البر والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بدن

باب ما جاء في بر الوالدبن
[  ] 1897حدانا محمد بن بشار أخبرنا طحيى بن سايد أخبرنا بهد بدن حكديم حدداني أبدي عدن جددي
قال قلج طا رسول هللا من أبر قال أم قدال قلدج ادم مدن قدال أمد قدال قلدج ادم مدن قدال أمد قدال قلدج
ام من قال ام أباه ام ا قرب فا قرب قال وفي ال اب عن أبي ر درة وعبدد هللا بدن عمدر وعائشدة وأبدي

الدرداء قال أبو عيسى و هد بدن حكديم دو أبدو مااو دة بدن حيددة القشديري و دذا حددب
شع ة في بهد بدن حكديم و دو اقدة عندد أ دل الحددب

حسدن وقدد تكلدم

وروب عنده مامدر والطدوري وحمداد بدن سدلمة وليدر

واحد من ا ئمة
باب منه
[  ] 1898حددانا أحمدد بدن محمددد أخبرندا عبدد هللا بددن الم داره عدن المسداودي عددن الوليدد بدن الايد ار
عن أبي عمرو الشي اني عن بن مساود قال سالج رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقلدج طدا رسدول هللا
أي ا عمددال أفضددل قددال الصددالة لميقاتهددا قلددج اددم مدداذا طددا رسددول هللا قددال بددر الوالدددبن قلددج اددم مدداذا طددا
رسول هللا قال الجهاد في سبيل هللا ام سكج عني رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ولدو اسدت دته ل ادندي

قددال أبددو عيسددى وأبددو عمددرو الشددي اني اسددمه سدداد بددن إطدداح و ددو حدددب

وشع ة ولير واحد عن الوليد بن الاي ار وقد روي ذا الحدب

حسددن صددحيح رواه الشددي اني

من لير وجه عن أبي عمدرو الشدي اني

عن بن مساود
باب ما جاء من ال ضل في رضا الوالدبن
[  ] 1899حدددانا أبددو ح ددص عمددرو بددن علددي حدددانا خالددد بددن الحددارث حدددانا شددع ة عددن طالددى بددن
عطدداء عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن عمددرو عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال رضددى الددرب فددي رضددى
الوالد وسخط الرب في سخط الوالد حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بدن جا در عدن شدع ة عدن طالدى

بددن عطدداء عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن عمددرو نحددوه ولددم برفادده و ددذا أصددح قددال أبددو عيسددى و كددذا روب

أصحاب شع ة عن شع ة عن طالى بن عطاء عن أبيده عبدد هللا بدن عمدرو موقوفدا وال نالدم أحددا رفاده

لير خالد بن الحارث عن شع ة وخالدد بدن الحدارث اقدة مداموو قدال سدماج محمدد بدن المطندى طقدول مدا

رأبج بال صرة مطدل خالدد بدن الحدارث وال بالكوفدة مطدل عبدد هللا بدن إدر دل قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا

بن مساود

[  ] 1900حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن عطدداء بددن السددائب الهجيمددي عددن أبددي
عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء أو رجال أتاه فقال إو لي امرأة ومو أمي تامرني بطالقهدا قدال أبدو

الددرداء سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طقدول الوالدد أوسدط أبدواب الجندة فد و شد ج فاضدع ذلد
ال اب أو اح ه قال وقال بن أبي عمرو ر ما قال ساياو إو أمدي ور مدا قدال أبدي و دذا حددب

صدحيح

وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد هللا بن حبيب
باب ما جاء في عقوو الوالدبن
[  ] 1901حدانا حميد بن مسادة حدانا بشدر بدن الم ضدل حددانا الجر دري عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي
بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أحدداكم بداكبر الك دائر قدالوا بلدى طدا رسدول هللا
قدال اإلشدراه بداهلل وعقددوو الوالددبن قددال وجلدل و دداو متك دا فقددال وشدهادة الد ور أو قدول الد ور فمددا زال

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقولهددا حتددى قلنددا ليتدده سددكج قددال وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد ق دال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نايع بن الحارث

[  ] 1902حددانا قتي دة حددانا الليد

بدن سداد عدن بدن الهدداد عدن سداد بدن إبدراييم عدن حميدد بدن عبددد

الددرحمن عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن الك ددائر أو طشددتم الرجددل
والدطه قالوا طا رسول هللا و ل طشتم الرجل والدطه قال نادم طسدب أبدا الرجدل فيشدتم أبداه و شدتم أمده فيسدب
أمه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في إكرام صدبق الوالد
[  ] 1903حدانا أحمد بن محمد أخبرنا عبد هللا بن الم اره أخبرنا حيوة بن شدر ح أخبرندي الوليدد بدن

أبدي الوليد د عدن عبدد هللا بدن دبنددار عدن بدن عمدر قدال سددماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقددول إو
أبر البر أو طصل الرجل أ ل ود أبيه قال وفي ال اب عن أبي أسيد قال أبدو عيسدى دذا إسدناد صدحيح

وقد روي ذا الحدب

عن بن عمر من لير وجه

باب ما جاء في بر الخالة
[  ] 1904حدانا س اياو بن و يع حدانا أبي عن إسرائيل قال وحدانا محمد بدن أحمدد و دو بدن مدو دة

حددانا عبيدد هللا بددن موسدى عددن إسدرائيل والل ددظ لحددب

عبيددد هللا عدن أبددي إسدحاو الهمددداني عدن البدراء

بددن عددازب عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الخالددة بمن لددة ا م وفددي الحدددب
حدب

قصددة طو لددة و ددذا

صحيح

[  ] 1904حدددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو مااو ددة عددن محمددد بددن سددوقة عددن أبددي بكددر بددن ح ددص عددن
النبي صلى هللا عليه وسلم نحدوه ولدم بدذ ر فيده عدن بدن عمدر و دذا أصدح مدن حددب
بكر بن ح ص و بن عمر بن ساد بن أبي وقا

أبدي مااو دة وأبدو

[  ] 1904حدانا أبو ر ب حدانا أبو مااو ة ع ن محمدد بدن سدوقة عدن أبدي بكدر بدن ح دص عدن بدن
عمر أو رجال أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال طدا رسدول هللا إندي أصدبج ذن دا ع يمدا فهدل لدي مدن
تو ة قال ل ل من أم قال ال قال ل ل من خالة قال نام قال فبر ا وفي ال اب عن علي

باب ما جاء في دعوة الوالدبن
[  ] 1905ح دانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراييم عن شدام الدسدتوائي عدن طحيدى بدن أبدي
كطير عن أبي جا ر عن أبي ر رة قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ادالث دعدوات مسدتجابات

ال ش فيهن دعوة الم لدوم ودعدوة المسدافر ودعدوة الوالدد علدى ولدده قدال أبدو عيسدى وقدد روب الحجداق
الصواب ذا الحدب

عن طحيى بن أبي طير حدب

شام وأبو جا ر الدذي روب عدن أبدي ر درة طقدال

له أبو جا ر المؤذو وال نارب اسمه وقد روب عنه طحيى بن أبي طير لير حدب
باب ما جاء في حق الوالدبن

[  ] 1906حددانا أحمددد بددن محمددد بددن موسددى أخبرنددا جر ددر عدن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن

أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال طج د ي ولددد والدددا إال أو طجددده مملو ددا فيشددتر ه
فياتقه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن ال نارفه إال من حدب

الطوري ولير واحد عن سهيل بن أبي صالح ذا الحدب

سهيل بن أبدي صدالح وقدد روب سداياو

باب ما جاء في قطياة الرحم
[  ] 1907حدانا بن أبي عمر وسايد بن عبد الرحمن قداال حددانا سداياو بدن عييندة عدن ال دري عدن

أبي سلمة قال اشتكى أبو الدرداد الليطدي فاداده عبدد الدرحمن بدن عدوب فقدال خيدر م وأوصدلهم مدا علمدج
أبدا محمدد فقدال عبدد الددرحمن سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم طقدول قدال هللا أندا هللا وأندا الددرحمن
خلقدج الدرحم وشدققج لهدا مدن اسدمي فمدن وصدلها وصدلته ومدن قطاهدا بتتده وفدي ال داب عدن أبدي سددايد

وابددن أبددي أوفددى وعددامر بددن ر ياددة وأبددي ر درة وجبيددر بددن مطاددم قددال أبددو عيسددى حدددب

ال ري حدب

صحيح وروب مامر ذا الحدب

سدداياو عددن

عدن ال دري عدن أبدي سدلمة عدن رداد الليطدي عدن عبدد

الرحمن بن عوب ومامر ذا طقول قال محمد وحدب

مامر خطا

باب ما جاء في صلة الرحم
[  ] 1908حدانا بن أبي عمر حدانا سداياو حددانا بشدير أبدو إسدماعيل وفطدر بدن خلي دة عدن مجا دد

عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ليل الواصل بالمكافة ولكدن الواصدل الدذي
إذا انقطادج رحمدده وصددلها قدال أبددو عيسددى ددذا حددب

حسددن صددحيح وفددي ال داب عددن سددلماو وعائشددة

وعبد هللا بن عمر
[  ] 1909حدددانا بددن أبددي عمددر ونصددر بددن علددي وسددايد بددن عبددد الددرحمن قددالوا حدددانا سدداياو عددن

ال ددري عددن محمددد بددن جبيددر بددن مطاددم عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال بدددخل
الجنة قاطع قال بن أبي عمر قال ساياو طاني قاطع رحم قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في حب الولد

حسن صحيح

[  ] 1910حدانا بن أبدي عمدر حددانا سداياو عدن إبدراييم بدن ميسدرة قدال سدماج بدن أبدي سدو د طقدول
سماج عمر بن عبد الا

طقول زعمج المرأة الصالحة خولدة بندج حكديم قالدج خدرق رسدول هللا صدلى

هللا عليدده وسددلم ذات بددوم و ددو محتضددن أحددد ابنددي ابنتدده و ددو طقددول إنكددم لت خلددوو وتجبنددوو وتجهلددوو
ومنكم لمن ر حاو هللا قال وفي ال اب عن بن عمر وا شا

بن نيل قال أبو عيسى حددب

عن إبراييم بن ميسرة ال نارفه إال من حدبطه وال نارب لامر بن عبد الا

بدن عييندة

سماعا من خولة

باب ما جاء في رحمة الولد
[  ] 1911حدانا بن أبي عمر وسايد بن عبد الرحمن قاال حدانا سداياو عدن ال دري عدن أبدي سدلمة
عن أبي ر رة قال أبصر ا قرع بن حابل النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو طقبدل الحسدن قدال بدن أبدي
عمر الحسين والحسن فقال إو لي من الولد عشرة مدا قبلدج أحددا مدنهم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسدلم إنده مدن ال بدرحم ال بدرحم قدال وفدي ال داب عدن أندل وعائشدة قدال أبدو عيسدى وأبدو سدلمة بدن عبددد
الرحمن اسمه عبد هللا بن عبد الرحمن بن عوب و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الن قة على البنات وا خوات
[  ] 1912حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن سددايد بددن عبددد

الدرحمن عددن أبدي سددايد الخددري أو رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدال ال طكددوو حدد م اددالث بنددات

أو اددالث أخ دوات فيحسددن إلدديهن إال دخددل الجنددة قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وع ددة بددن عددامر وأنددل

وجدابر وابددن ع داح قددال أبدو عيسددى وأبدو سددايد الخدددري اسدمه سدداد بدن مالد بدن سددناو وسداد بددن أبددي

وقا

و ساد بن مال بن و يب وقد زادوا في ذا اإلسناد رجال

[  ] 1913حدددانا الاددالء بددن مسددلمة ال غدددادي حدددانا عبددد المجيددد بددن عبددد الا د عددن مامددر عددن

ال دري عدن عدروة عدن عائشدة قالدج قدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن ابتلدي بشديء مدن البنددات
فصبر عليهن ن له حجابا من النار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 1914حدانا محمد بن وز ر الواسطي حدانا محمد بن عبيد و الطنافسدي حددانا محمدد بدن عبدد

الا د ال ارسددبي عددن أبددي بكددر بددن عبيددد هللا بددن أندل بددن مالد عددن أنددل قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم من عال جار تين دخلج أنا و و الجنة هاتين وأشدار باصد عيه قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده وقددد روب محمددد بددن عبيددد عددن محمددد بددن عبددد الا د ليددر حدددب

بهددذا

اإلسناد وقال عن بن أبي بكر بن عبيد هللا بن أنل والصحيح و عبيد هللا بن أبي بكر بن أنل
[  ] 1915حدانا أحمد بن محمد أخبرنا عبد هللا بن الم اره أخبرنا مامدر عدن بدن شدهاب حددانا عبدد
هللا بددن أبددي بكددر بددن ح د م عددن عددروة عددن عائشددة قالددج دخلددج ام درأة ماهددا ابنتدداو لهددا فسددالج فلددم تجددد
عندددي شددي ا ليددر تم درة فاعطيتهددا إطا ددا فقسددمتها بددين ابنتيهددا ولددم تاكددل منهددا اددم قامددج فخرجددج فدددخل

النبي صلى هللا عليه وسلم فاخبرتده فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدن ابتلدي بشديء مدن دذه البندات
كن له ست ار من النار صحيح
[  ] 1916حدددانا أحمددد بددن محمددد أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا بددن عيينددة عددن سددهيل بددن أبددي

صددالح عددن أبددوب بددن شددي ة عددن سددايد ا عشددى عددن أبددي سددايد الخدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا

عليدده وسددلم مددن دداو لدده اددالث بنددات أو اددالث أخدوات أو ابنتدداو أو أختدداو فاحسددن صددحبتهن واتقددى هللا
فيهن فله الجنة قال ذا حدب

لر ب

باب ما جاء في رحمة اليتيم و الته
[  ] 1917حدانا سايد بن طاقوب الطالقاني حددانا الماتمدر بدن سدليماو قدال سدماج أبدي طحددث عدن
حدنل عددن عكرمدة عددن بددن ع داح أو النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قدال مددن ند ا بتيمدا بددين المسددلمين

إلى طاامه وشرابه أدخله هللا الجنة إال أو طامل ذن ا ال طغ ر له قال وفدي ال داب عدن مدرة ال هدري وأبدي

ر درة وأبددي أمامددة وسدهل بددن سدداد قدال أبددو عيسددى وحدنل ددو حسددين بدن ندديل و ددو أبدو علددي الرحبددي
وسليماو التيمي طقول حنل و و ضعيف عند أ ل الحدب
[  ] 1918حدانا عبد هللا بن عمدراو أبدو القاسدم المكدي القرشدي حددانا عبدد الا د بدن أبدي حدازم عدن
أبيدده عددن سددهل بددن سدداد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أنددا و افددل اليتدديم فددي الجنددة هدداتين

وأشار باص عيه طاني الس ابة والوسطى قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رحمة الصبياو
[  ] 1919حدانا محمد بن مدرزوو حددانا عبيدد بدن واقدد عدن زر دي قدال سدماج أندل بدن مالد طقدول

جداء شديد بر دد النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم فابطدا القدوم عنده أو بوسدداوا لده فقدال النبدي صدلى هللا عليدده
وسلم ليل مندا مدن لدم بدرحم صدغيرنا و دوقر بيرندا قدال وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو وأبدي ر درة
وابددن ع دداح وأبددي أمامددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

مال وليره

لر ددب وزر ددي لدده أحادب د

مندداكير عددن أنددل بددن

[  ] 1920حدانا أبو بكر محمد بدن أبداو حددانا محمدد بدن فضديل عدن محمدد بدن إسدحاو عدن عمدرو

بن شايب عدن أبيده عدن جدده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لديل مندا مدن لدم بدرحم صدغيرنا
و اددرب شددرب بيرنددا حدددانا ندداد حدددانا عبدددة عددن محمددد بددن إسددحاو نحددوه إال أندده قددال و اددرب حددق
كبيرنا
[  ] 1921حدانا أبو بكر محمد بن أباو حدانا ب د بن اروو عن شر عن لي

عدن عكرمدة عدن

بن ع اح قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم لديل مندا مدن لدم بدرحم صدغيرنا و دوقر بيرندا و دامر
بددالماروب و ندده عددن المنكددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب وحدددب

محمددد بددن إسددحاو عددن

عمرو بن شايب حسن صحيح وقد روي عن عبد هللا بن عمرو من لير دذا الوجده أطضدا قدال بادا

أ دل الالددم مانددى قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لدديل مندا طقددول لدديل مددن سددنتنا لدديل مددن أدبنددا وقددال
علدي بدن المدددبني قدال طحيددى بدن سددايد داو سدداياو الطدوري بنكدر ددذا الت سدير لدديل مندا طقددول لديل مددن

ملتنا

باب ما جاء في رحمة المسلمين
[  ] 1922حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن إسددماعيل بددن أبددي خالددد حدددانا ندديل
حدانا جر ر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدن ال بدرحم النداح ال برحمده هللا قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح قال وفي ال اب عن عبد الرحمن بن عوب وأبي سايد وابدن عمدر

وأبي ر رة وعبد هللا بن عمرو

[  ] 1923حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أخبرنددا شددع ة قددال تددب بدده إلددي منصددور وق أرتدده
عليدده سددمع أبددا عطمدداو مددولى المغيدرة بددن شددع ة عددن أبددي ر درة قددال سددماج أبددا القاسددم صددلى هللا عليدده

وسددلم طقددول ال تن د ع الرحمددة إال مددن شددقي قددال وأبددو عطمدداو الددذي روب عددن أبددي ر درة ال طاددرب اسددمه
و قدال ددو والددد موسدى أبددي عطمدداو الدذي روب عندده أبددو ال ندداد وقدد روب أبددو ال ندداد عدن موسددى بددن أبددي
عطماو عن أبيه عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم لير حدب

حسن

قال أبو عيسدى دذا حددب

[  ] 1924حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو عدن عمدرو بدن دبندار عدن أبدي قدابوح عدن عبدد هللا بدن

عمددرو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الراحمددوو بددرحمهم الددرحمن ارحم دوا مددن فددي ا ر

بددرحمكم مددن فددي السددماء الددرحم شددجنة مددن الددرحمن فمددن وصددلها وصددله هللا ومددن قطاهددا قطادده هللا قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في النصيحة
[  ] 1925حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عدن إسددماعيل بددن أبددي خالددد عددن ندديل بددن

أبي حازم عدن جر در بدن عبدد هللا قدال باطادج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى أقدام الصدالة ومبتداء
ال اة والنصح لكل مسلم قال و ذا حدب

صحيح

[  ] 1926حددانا محمدد بددن بشدار حددانا صد واو بدن عيسدى عددن محمدد بدن عجددالو عدن القاقداع بددن
حكديم عددن أبدي صددالح عدن أبددي ر درة قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم الددبن النصدديحة اددالث
مرار قالوا طا رسول هللا لمن قال هلل ولكتابه و ئمة المسلمين وعامتهم قال أبو عيسدى دذا حددب

صحيح وفي ال اب عن بن عمر وتميم الداري وجر ر وحكيم بن أبي ب د عن أبيه واو او
باب ما جاء في ش قة المسلم على المسلم

حسدن

[  ] 1927حدانا عبيد بن أس اط بن محمد القرشي حداني أبي عن شام بن ساد عدن ز دد بدن أسدلم
عن أبي صالح عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم المسدلم أخدو المسدلم ال طخونده

وال طكذبده وال طخذلدده ددل المسددلم علددى المسدلم حددرام عرضدده ومالدده ودمدده التقدوب هنددا بحسددب امددر مددن
الشر أو طحتقر أخاه المسلم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب وفي ال اب عن علي وأبي أبوب

[  ] 1928حدانا الحسن بن علي الخالل ولير واحد قالوا حدانا أبو أسامة عن بر دد بدن عبدد هللا بدن

أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى ا شاري قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم المدؤمن
للمؤمن البنياو طشد باضه باضا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1929حددداني أحمددد بددن محمددد أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا طحيددى بددن عبيددد هللا عددن أبيدده

عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو أحدد م مدراة أخيده فد و رأب بده أذب فليمطده
عنه قال أبو عيسى و حيى بن عبيد هللا ضا ه شع ة قال وفي ال اب عن أنل
باب ما جاء في السترة على المسلم
[  ] 1930حددانا عبيدد بددن أسد اط بددن محمدد القرشددي حدداني أبددي عدن ا عمددل قدال حددداج عدن أبددي
صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبددي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن ن ددل عدن مسدلم ر دة مدن درب الدددنيا
ن ل هللا عنه ر ة من رب بوم ال يامة ومن طسر على ماسر فدي الددنيا طسدر عليده فدي الددنيا وارخدرة

ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر هللا عليه في الددنيا وارخدرة وهللا فدي عدوو الابدد مدا داو الابدد فدي

عوو أخيه قال وفي ال اب عن بدن عمدر وع دة بدن عدامر قدال أبدو عيسدى دذا حددب
أبو عوانة ولير واحد دذا الحددب

حسدن وقدد روب

عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم نحوه ولم بذ روا فيه حداج عن أبي صالح
باب ما جاء في الذب عن عر

المسلم

[  ] 1931حدددانا أحمددد بددن محمددد أخبرنددا بددن الم دداره عددن أبددي بكددر النهشددلي عددن مددرزوو أبددي بكددر

التيمي عن أم الددرداء عدن أبدي الددرداء عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن رد عدن عدر

أخيده

رد هللا عدن وجهدده النددار بددوم ال يامددة قددال وفددي ال دداب عدن أسددماء بنددج ب ددد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن
باب ما جاء في رايية الهجر للمسلم

[  ] 1932حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو حدددانا ال ددري ي قددال وحدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن

حدانا ساياو عن ال ري عن عطاء بن ب دد الليطدي عدن أبدي أبدوب ا نصداري أو رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم قال ال طحل لمسلم أو بهجر أخاه فدوو ادالث بلت يداو فيصدد دذا و صدد دذا وخير مدا الدذي
ببدددأ بالسددالم قددال وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن مسدداود وأنددل وأبددي ر درة و شددام بددن عددامر وأبددي نددد

الداري قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في مواساة ا خ
[  ] 1933حدانا أحمد بدن منيدع حددانا إسدماعيل بدن إبدراييم حددانا حميدد عدن أندل قدال لمدا قددم عبدد

الددرحمن بددن عددوب المدبنددة اخددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بيندده و ددين سدداد بددن الر يددع فقددال لدده لددم
أقاسم مالي نص ين ولي امرأتاو فداطلق إحددا ما فد ذا انقضدج عددتها فت وجهدا فقدال بداره هللا لد فدي

أ ل ومال دلوني على السدوو فددلوه علدى السدوو فمدا رجدع بوم دذ إال وماده شديء مدن أقدط وسدمن قدد
است ضله فراه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باد ذل وعليه وضدر مدن صد رة فقدال مهديم قدال ت وجدج

امرأة من ا نصار قال فما أصدقتها قال نواة قال حميدد أو قدال وزو ندواة مدن ذ دب فقدال أولدم ولدو بشداة
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

وال

حسددن صددحيح قددال أحمددد بددن حنبددل وزو ن دواة مددن ذ ددب وزو االاددة د ار ددم

وقال إسحاو بن إبراييم وزو نواة مدن ذ دب وزو خمسدة د ار دم سدماج إسدحاو بدن منصدور بدذ ر

عنهما ذا
باب ما جاء في الغي ة
[  ] 1934حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي

ر درة قدال قيددل طدا رسدول هللا مددا الغي دة قدال ذ ددره أخداه بمددا طكدره قدال أ أربددج إو داو فيده مددا أقدول قددال

إو او فيه ما تقول فقد التبته ومو لم طكدن فيده مدا تقدول فقدد بهتده قدال وفدي ال داب عدن أبدي بدرزة وابدن
عمر وعبد هللا بن عمرو قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الحسد
[  ] 1935حدددانا عبددد الج ددار بددن الاددالء الاطددار وس ددايد بددن عبددد الددرحمن قدداال حدددانا سدداياو ع ددن

ال ددري ع ددن أن ددل ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ال تق دداطاوا وال ت دددابروا وال ت الضد دوا وال

تحاسدوا و ونوا ع داد هللا إخواندا وال طحدل لمسدلم أو بهجدر أخداه فدوو ادالث قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح قال وفي ال اب عن أبي بكر الصدبق وال ير بن الاوام وابن مساود وأبي ر رة

[  ] 1936حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو حدددانا ال ددري عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم ال حسد إال فدي اانتدين رجدل اتداه هللا مداال فهدو بن دق منده انداء الليدل وانداء النهدار ورجدل اتداه
هللا القراو فهو طقوم به اناء الليل واناء النهار قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي عدن

بن مساود وأبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا
باب ما جاء في الت الا
[  ] 1937حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي س داياو عددن جددابر قددال قددال النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم إو الشدديطاو قددد ب د ل أو طابددده المصددلوو ولكددن فددي التحددر ل بيددنهم قددال وفددي
ال دداب عددن أنددل وسددليماو بددن عمددرو بددن ا حددو

ساياو اسمه طلحة بن نافع

عددن أبيدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وأبددو

باب ما جاء في إصالي ذات البين
[  ] 1938حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إبدراييم عددن مامددر عددن ال ددري عددن حميددد بددن
عبددد الددرحمن عددن أمدده أم لطددوم بنددج ع ددة قالددج سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول لدديل

بالكاذب من أصلح بين الناح فقال خي ار أو نمى خي ار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1939ح ددانا محم ددد بددن بش ددار حدددانا أب ددو أحم ددد ال يددري ح دددانا سدداياو ق ددال وحدددانا محم ددود ب ددن

ليالو حدانا بشر بن السري وأبو أحمد قاال حدانا ساياو عدن عبدد هللا بدن عطمداو بدن خطديم عدن شدهر
بددن حوشددب عددن أسددماء بنددج ب ددد قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال طحددل الكددذب إال فددي

ادالث طحدددث الرجددل ام أرتدده ليرضدديها والكددذب فددي الحددرب والكددذب ليصددلح بددين الندداح وقددال محمددود فددي
حدبطده ال طصدلح الكددذب إال فدي ادالث ددذا حددب

وروب داود بن أبي ند دذا الحددب

ال نارفده مددن حددب

أسدماء إال مددن حددب

بدن خطدديم

عدن شدهر بدن حوشدب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ولدم بدذ ر

فيه عن أسماء حدانا بذل محمد بن الاالء حدانا بن أبي زائدة عن داود وفي ال اب عن أبي بكر
باب ما جاء في الخيانة والغل
[  ] 1940حدددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن طحيددى بددن سددايد عددن محمددد بددن طحيددى بددن ح دداو عددن لؤلددؤة

عددن أبددي صددرمة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن ضددار ضددار هللا ب ده ومددن شدداو شدداو هللا
عليه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 1941حددانا عبددد بدن حميددد حددانا ز ددد بدن الح دداب الاكلدي حددداني أبدو سددلمة الكنددي حدددانا فرقددد
السد خي عددن مدرة بددن شدراحيل الهمددداني و دو الطيددب عددن أبدي بكددر الصددبق قددال قدال رسددول هللا صددلى

هللا عليه وسلم ملاوو من ضار مؤمنا أو مكر به قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

باب ما جاء في حق الجوار
[  ] 1942حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

بددن سدداد عددن طحيددى بددن سددايد عددن أبددي بكددر ددو بددن محمددد بددن

عمرو بن ح م عدن عمدرة عدن عائشدة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا زال جبر دل بوصديني
بالجار حتى رننج انه سيوراه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1943حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن داود بددن شددابور و شددير أبددي

إسددماعيل ع ددن مجا ددد أو عبددد هللا ب ددن عم ددرو ذبحددج ل دده ش دداة فددي أ ل دده فلم ددا جدداء ق ددال أ دددبتم لجارن ددا

اليهدودي أ دددبتم لجارنددا اليهددودي سدماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم طقددول مددا زال جبر ددل بوصدديني
بالجار حتى رننج أنه سيوراه قال وفدي ال داب عدن عائشدة وابدن ع داح وأبدي ر درة وأندل والمقدداد بدن
ا سددود وع ددة بددن عددامر وأبددي شددر ح وأبددي أمامددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

الوجه وقد روي ذا الحدب

حسددن لر ددب مددن ددذا

عن مجا د عن عائشة وأبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أطضا

[  ] 1944حدددانا أحمددد بددن محمددد حدددانا عبددد هللا بددن الم دداره عددن حيددوة بددن شددر ح عددن شددرحبيل بددن
شدر عدن أبدي عبددد الدرحمن الحبلدي عدن عبددد هللا بدن عمدرو قدال قددال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم

خيددر ا صددحاب عنددد هللا خيددر م لصدداح ه وخيددر الجي دراو عنددد هللا خيددر م لجدداره قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد هللا بن ب د

باب ما جاء في اإلحساو إلى الخدم
[  ] 1945ح دددانا محم ددد ب ددن بش ددار ح دددانا عب ددد ال ددرحمن ب ددن مه دددي ح دددانا س دداياو ع ددن واص ددل ع ددن
المارور بن سو د عن أبي ذر قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إخدوانكم جالهدم هللا فتيدة تحدج
أبدطكم فمن او أخوه تحج بده فليطامه من طاامه وليل سه من ل اسه وال طكل ه مدا طغل ده فد و ل ده مدا

طغل دده فلياندده قددال وفددي ال دداب عددن علددي وأم سددلمة وابددن عمددر وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
[  ] 1946حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا ب ددد بدن دداروو عددن مدام بددن طحيدى عددن فرقدد السد خي عددن
مرة عن أبي بكر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال بدخل الجنة سيء الملكدة قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

لر ب وقد تكلم أبوب السختياني ولير واحد في فرقد الس خي من قبل ح ه

باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم
[  ] 1947حدانا أحمد بن محمد أخبرنا عبد هللا بن الم اره عن فضيل بدن لد واو عدن بدن أبدي نادم
عن أبي ر رة قال قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم نبي التو دة مدن قدذب مملو ده بر دا ممدا قدال لده

أقام عليه الحدد بدوم ال يامدة إال أو طكدوو مدا قدال قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وابدن أبدي

نام و عبد الرحمن بن أبي نام ال جلي طكندى أبدا الحكدم وفدي ال داب عدن سدو د بدن مقدرو وعبدد هللا بدن
عمر

[  ] 1948حدانا محمود بن ليالو حدانا مؤمل حدانا سداياو عدن ا عمدل عدن إبدراييم التيمدي عدن

أبيده عدن أبددي مسداود ا نصدداري قدال ندج أضددرب مملو دا لددي فسدماج قدائال مددن خل دي طقددول اعلدم أبددا
مساود أعلم أبا مساود فالت ج ف ذا أنا برسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فقدال هلل أقددر عليد مند عليده
قددال أبددو مسدداود فمددا ضددر ج مملو ددا لددي باددد ذل د قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

التيمي إبراييم بن ب د بن شر

حسددن صددحيح ومب دراييم

باب ما جاء في الا و عن الخادم
[  ] 1949حدانا قتي ة حدانا رشدبن بن ساد عن أبي دانة الخدوالني عدن ع داح الحجدري عدن عبدد
هللا بددن عمددر قددال جدداء رجددل إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا رسددول هللا ددم أع ددو عددن الخددادم
فصمج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ام قال طا رسول هللا دم أع دو عدن الخدادم فقدال دل بدوم سد اين
مرة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب ورواه عبدد هللا بدن و دب عدن أبدي الخدوالني نحدوا مدن دذا

والع اح و بن خليدد الحجدري المصدري حددانا قتي دة حددانا عبدد هللا بدن و دب عدن أبدي دانة الخدوالني

بهدذا اإلسددناد نحددوه وروب باضدهم ددذا الحدددب

بن عمرو

عد ن عبددد هللا بددن و دب بهددذا اإلسددناد وقدال عددن عبددد هللا

باب ما جاء في أدب الخادم
[  ] 1950حدددانا أحمددد بددن محمددد أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره عددن سدداياو عددن أبددي دداروو الابدددي

عددن أبددي سددايد الخدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا ضددرب أحددد م خادمدده فددذ ر هللا

فارفاوا أبدطكم قال أبو عيسى وأبو اروو الابدي اسمه عمارة بن جو ن قال قال أبدو بكدر الاطدار قدال
علددي بددن المدددبني قددال طحيددى بددن سددايد ضدداف شددع ة أبددا دداروو الابدددي قددال طحيددى ومددا زال بددن عددوو

بروي عن أبي ر رة حتى مات

باب ما جاء في أدب الولد
[  ] 1951حددانا قتي د ة حدددانا طحيدى بدن طالددى عدن ناصددح عدن سدماه بددن حدرب عدن جددابر بدن سددمرة
قدال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم و بدؤدب الرجددل ولدده خيددر مدن أو بتصددو بصدداع قدال أبددو

عيسى دذا حددب

لر دب وناصدح دو أبدو الادالء دوفي لديل عندد أ دل الحددب

بدالقوي وال طادرب دذا

إال من ذا الوجه وناصح شديد اخدر بصدري بدروي عدن عمدار بدن أبدي عمدار وليدره دو أابدج

الحدب
من ذا

[  ] 1952حدددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي حدددانا عددامر بددن أبددي عددامر الخ د از حدددانا أبددوب بددن
موسدى عددن أبيده عددن جدده أو رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدال مددا نحددل والدد ولدددا مدن نحددل أفضددل

من أدب حسن قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفده إال مدن حددب

عدامر بدن أبدي عدامر الخدراز

و ددو عددامر بددن صددالح بددن رسددتم الخد از وأبددوب بددن موسددى ددو بددن عمددرو بددن سددايد بددن الااصددي و ددذا
عندي حدب

مرسل

باب ما جاء في قبول الهدطة والمكافاة عليها
[  ] 1953حددانا طحيددى بدن أكددطم وعلدي بددن خشدرم قدداال حددانا عيسددى بدن بددونل عدن شددام بدن عددروة

عن أبيه عن عائشة أو النبي صلى هللا عليه وسلم او طقبل الهدطة و طيب عليهدا وفدي ال داب عدن أبدي
ر رة وأنل وابن عمر وجابر قال أبو عيسى ذا حدب
إال من حدب

حسن لر ب صحيح مدن دذا الوجده ال نارفده

عيسى بن بونل عن شام

باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلي
[  ] 1954حدانا أحمد بن محمد أخبرنا عبدد هللا بدن الم داره حددانا الر يدع بدن مسدلم حددانا محمدد بدن

ز اد عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم مدن ال طشدكر النداح ال طشدكر هللا قدال دذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 1955حددانا نداد حددانا أبدو مااو دة عدن بدن أبدي ليلدى وحددانا سداياو بدن و يدع حددانا حميدد بددن
عبد الرحمن الرواسي عن بدن أبدي ليلدى عدن عطيدة عدن أبدي سدايد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم مددن لددم طشددكر الندداح لددم طشددكر هللا وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وا شددا
بشير قال أبو عيسى ذا حدب

بددن ندديل والنامدداو بددن

حسن صحيح

باب ما جاء في صنائع الماروب
[  ] 1956حدددانا ع دداح بددن عبددد الا دديم الانبددري حدددانا النضددر بددن محمددد الجرشددي اليمددامي حدددانا
عكرمة بن عمار حدانا أبدو زميدل عدن مالد بدن مرادد عدن أبيده عدن أبدي ذر قدال قدال رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم ت سم في وجه أخي ل صدقة وأمره بالماروب ونهيد عدن المنكدر صددقة ومرشداده
الرج ددل ف ددي أر

الض ددالل لد د ص دددقة و ص ددره للرج ددل ال ددرديء ال ص ددر لد د ص دددقة ومماطتد د الحج ددر

والشدو ة والا دم عدن الطر دق لد صددقة ومف ارلد مدن دلدوه فدي دلدو أخيد لد صددقة قدال وفدي ال داب
عن بن مساود وجابر وحذط ة وعائشة وأبي ر رة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب وأبدو زميدل

اسمه سماه بن الوليد الحن ي
باب ما جاء في المنحة
[  ] 1957حدانا أبو ر ب حدانا إبراييم بدن بوسدف بدن أبدي إسدحاو عدن أبيده عدن أبدي إسدحاو عدن
طلحدة بددن مصدرب قددال سدماج عبددد الدرحمن بددن عوسدجة طقددول سدماج البدراء بدن عددازب طقدول سددماج

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن مددنح منيحددة لددبن أو ورو أو دددب زقاقددا دداو لدده مطددل عتددق
رن ة قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن حددب

أبدي إسدحاو عدن طلحدة بدن مصدرب

ال نارفه إال من ذا الوجه وقد روب منصور بن الماتمر وشدع ة عدن طلحدة بدن مصدرب دذا الحددب

وفي ال اب عدن النامداو بدن بشدير وماندى قولده مدن مدنح منيحدة ورو إنمدا طاندي بده قدر
أو دب زقاقا طاني به داطة الطر ق
باب ما جاء في إماطة ا ذب عن الطر ق

الدد ار م قولده

[  ] 1958حدانا قتي ة عن مال بن أنل عن سمي عن أبي صالح عن أبي ر رة عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم قال بينما رجل طمشي في طر ق إذ وجد لصن شدوه فداخره فشدكر هللا لده فغ در لده وفدي
ال اب عن أبي برزة وابن ع اح وأبي ذر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو المجالل أمانة
[  ] 1959حدددانا أحمددد بددن محمددد أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره عددن بددن أبددي ذئددب قددال أخبرنددي عبددد

الرحمن بن عطا ء عن عبد المل بن جابر بن عتي عن جابر بن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده
وسلم قال إذا حدث الرجل الحدب
من حدب

ادم الت دج فهدي أماندة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن ومنمدا نارفده

بن أبي ذئب

باب ما جاء في السخاء
[  ] 1960حدددانا أبددو الخطدداب ز دداد بددن طحيددى ال صددري حدددانا حدداتم بددن ورداو حدددانا أبددوب عددن بددن

أبي مليكة عن أسماء بنج أبدي بكدر قالدج قلدج طدا رسدول هللا إنده لديل لدي مدن بيتدي إال مدا أدخدل علدي
ال ي ددر أف دداعطي ق ددال نا ددم وال ت ددو ى في ددو ى عليد د طق ددول ال تحص ددي فيحص ددى عليد د وف ددي ال دداب ع ددن
عائشة وأبي ر رة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وروب باضدهم دذا الحددب

بهدذا اإلسدناد

عن بن أبي مليكة عن ع داد بدن عبدد هللا بدن ال يدر عدن أسدماء بندج أبدي بكدر رضدى هللا تادالى عنهمدا

وروب لير واحد ذا عن أبوب ولم بذ روا فيه عن ع اد بن عبد هللا بن ال ير

[  ] 1961حدددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا سددايد بددن محمددد الددوراو عددن طحيدى بددن سددايد عددن ا عددرق
عدن أبدي ر درة عدن النبددي صدلى هللا عليده وسدلم قددال السدخي قر دب مدن هللا قر ددب مدن الجندة قر دب مددن
النداح بايدد مددن الندار وال خيددل بايدد مددن هللا بايدد مددن النداح قر ددب مدن النددار ولجا دل سددخي أحدب إلددى
هللا عد وجدل مددن عابدد بخيددل قدال أبدو عيسددى دذا حدددب
عن ا عرق عن أبي ر رة إال مدن حددب

الحدب

لر دب ال نارفده مدن حددب

طحيددى بدن سددايد

سدايد بدن محمدد وقدد خولدف سدايد بدن محمدد فدي رواطدة دذا

عن طحيى بن سايد إنما بروب عن طحيى بن سايد عن عائشة شيء مرسل

باب ما جاء في ال خيل
[  ] 1962حدانا أبو ح ص عمرو بن علي أخبرنا أبو داود حدانا صدقة بدن موسدى حددانا مالد بدن

دبنار عن عبد هللا بن لالب الحداني عن أبدي سدايد الخددري قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
خصددلتاو ال تجتمادداو فددي مددؤمن ال خددل وسددوء الخلددق قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

من حدب

لر ددب ال نارفدده إال

صدقة بن موسى وفي ال اب عن أبي ر رة

[  ] 1963حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن دداروو حدددانا صدددقة بددن موسددى عددن فرقددد الس د خي
عدن مدرة الطيددب عددن أبددي بكددر الصدددبق عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال بدددخل الجنددة خددب وال
مناو وال بخيل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 1964حدانا محمدد بدن ارفدع حددانا عبدد الدرزاو عدن بشدر بدن ارفدع عدن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن
أبي سلمة عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم المدؤمن لدر در م وال داجر خدب ل ديم
قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ما جاء في الن قة في ا ل
[  ] 1965حدانا أحمد بن محمد أخبرنا عب د هللا بن الم اره عن شع ة عن عدي بدن اابدج عدن عبدد

هللا بددن ب ددد عددن أبددي مسدداود ا نصدداري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ن قددة الرجددل علددى أ لدده
صددقة وفددي ال داب عددن عبددد هللا بدن عمددرو وعمددرو بدن أميددة الضددمري وأبدي ر درة قددال أبدو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 1966حدانا قتي ة حدانا حماد بدن ز دد عدن أبدوب عدن أبدي قالبدة عدن أبدي أسدماء عدن او داو أو
النبي صلى هللا عليه وسلم قال أفضل الدبنار دبندار بن قده الرجدل علدى عيالده ودبندار بن قده الرجدل علدى
دابته فدي سدبيل هللا ودبندار بن قده الرجدل علدى أصدحابه فدي سدبيل هللا قدال أبدو قالبدة بددأ بالعيدال ادم قدال

ف اي رجل أع م أج ار من رجل بن ق على عيال له صغار طا هم هللا بده و غنديهم هللا بده قدال أبدو عيسدى

ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الضيافة م و
[  ] 1967حدانا قتي ة حدانا اللي

بن ساد عن سايد بن أبي سايد المقبري عدن أبدي شدر ح الاددوي

أندده قددال أبصددرت عيندداي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وسددماته أذندداي حددين تكلددم بدده قددال مددن دداو
بدؤمن بداهلل واليدوم ارخدر فليكدرم ضدي ه جائ تده قدال ومدا جائ تده قدال بدوم وليلدة والضديافة االادة أطدام ومددا
كاو باد ذل فهو صدقة ومن او بؤمن باهلل واليوم ارخر فليقل خيد ار أو ليسدكج قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 1968حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن بددن عجددالو عددن سددايد المقبددري عددن أبددي شددر ح

الكابدي أو رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم قدال الضدديافة االادة أطددام وجائ تدده بدوم وليلددة ومدا أن ددق عليدده

بادد ذلد فهددو صددقة وال طحدل لدده أو بطدوي عندده حتددى طحرجده وفدي ال دداب عدن عائشدة وأبددي ر درة وقددد

روب مال بن أنل واللي

بن ساد عن المقبري قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وأبدو شدر ح

الخ اعي و الكابي و دو الاددوي اسدمه خو لدد بدن عمدرو وماندى قولده ال بطدوي عندده طاندي الضديف ال
ط دديم عنددده حتددى طشددتد علددى صدداحب المن د ل والحددرق ددو الضدديق إنمددا قولدده حتددى طحرجدده طقددول حت دى

طضيق عليه
باب ما جاء في الساي على ا رملة واليتيم
[  ] 1969حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال عن ص واو بدن سدليم برفاده إلدى النبدي صدلى هللا

عليه وسلم قال الساعي على ا رملة والمسدكين المجا دد فدي سدبيل هللا أو الدذي طصدوم النهدار و قدوم

الليل حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال عدن ادور بدن ز دد الددبلي عدن أبدي الغيد
عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطل ذل و دذا الحددب

حددب

حسدن لر دب صدحيح وأبدو الغيد

سالم مولى عبد هللا بن مطيع واور بن ز د مدني واور بن ب د شامي
باب ما جاء في طالقة الوجه وحسن ال شر

عدن أبدي ر درة
اسدمه

[  ] 1970حدانا قتي ة حدانا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جدابر بدن عبدد هللا قدال قدال
رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم دل مادروب صددقة ومو مدن المادروب أو تلقدى أخداه بوجده طلدق وأو
ت رغ من دلوه في إناء أخي وفي ال اب عن أبي ذر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في الصدو والكذب
[  ] 1971حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عدن ا عمدل عدن شدقيق بدن سدلمة عدن عبدد هللا بدن مسداود

قدال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم علديكم بالصدددو فد و الصددو بهددي إلددى البدر ومو البدر بهدددي

إلددى الجنددة ومددا ب د ال الرجددل طصدددو و تحددرب الصدددو حتددى طكتددب عنددد هللا صدددطقا ومطدداكم والكددذب ف د و
الكددذب بهدددي إلددى ال جددور ومو ال جددور بهدددي إلددى النددار ومددا ب د ال الابددد طكددذب و تحددرب الكددذب حتددى

طكتب عند هللا ذابا وفي ال اب عن أبي بكر الصددبق وعمدر وعبدد هللا بدن الشدخير وابدن عمدر قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1972حدانا طحيى بدن موسدى قدال قلدج لابدد الدرحيم بدن داروو الغسداني حدداكم عبدد الا د بدن

أبي رواد عن نافع عدن بدن عمدر أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا دذب الابدد ت اعدد عنده الملد

مدديال مددن نددتن مددا جدداء بدده قددال طحيددى فدداقر بدده عبددد الددرحمن بددن دداروو فقددال ناددم قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن جيد لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه ت رد عبد الرحيم بن اروو

[  ] 1973حددانا طحيدى بدن موسدى حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن أبدوب عدن بدن أبدي مليكدة عددن
عائشددة قالددج مددا دداو خلددق أبغددا إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن الكددذب ولقددد دداو الرجددل

طحدث عند النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بالكذبدة فمدا بد ال فدي ن سده حتدى طالدم أنده قدد أحددث منهدا تو دة
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في ال حل والت حل
[  ] 1974حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى الصددنااني وليددر واحددد قددالوا حدددانا عبددد الددرزاو عددن مامددر

عدن اابدج عددن أندل قدال قددال رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم مدا دداو ال حدل فدي شدديء إال شدانه ومددا
كاو الحياء في شيء إال زانه وفي ال اب عن عائشة قال أبو عيسى ذا حدب

إال من حدب

حسدن لر دب ال نارفده

عبد الرزاو

[  ] 1975حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود قددال أن انددا شددع ة عددن ا عمددل قددال سددماج أبددا

وائددل طحدددث عددن مسددروو عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خيددار م
أحاسددنكم أخالقددا ولددم طكددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فاحشددا وال مت حشددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
باب ما جاء في اللانة
[  ] 1976حدانا محمد بن المطنى حدانا عبد الرحمن بن المهدي حدانا شام عدن قتدادة عدن الحسدن
عددن سددمرة ب ددن جندددب ق ددال قددال رس ددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم ال تالعند دوا بلانددة هللا وال بغضدد ه وال
بالنار قال وفدي ال داب عدن بدن ع داح وأبدي ر درة وابدن عمدر وعمدراو بدن حصدين قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 1977حدانا محمد بن طحيى ا زدي ال صري حدانا محمدد بدن سدابق عدن إسدرائيل عدن ا عمدل
عن إبراييم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لديل المدؤمن بالطاداو وال

اللااو وال ال احل وال البذيء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر دب وقدد روي عدن عبدد هللا مدن ليدر

ذا الوجه
[  ] 1978حددانا ز دد بدن أخد م الطدائي ال صدري حددانا بشددر بدن عمدر حددانا أبداو بدن ب دد عدن قتددادة
عددن أبددي الااليددة عددن بددن ع دداح أو رجددال لاددن الددر ح عنددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال ال تلاددن
الددر ح ف نهددا مددامورة ومندده مددن لاددن شددي ا لدديل لدده با ددل رجاددج اللانددة عليدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن لر ب ال نالم أحدا أسنده لير بشر بن عمر
باب ما جاء في تاليم النسب

[  ] 1979حدانا أحمد بدن محمدد أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره عدن عبدد الملد بدن عيسدى الطق دي عدن
ب د مولى المن ا

عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال تالمدوا مدن أنسدابكم مدا تصدلوو

بدده أرحددامكم ف د و صددلة الددرحم مح ددة فددي ا ددل مط دراة فددي المددال منسدداة فددي ا اددر قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

لر ب من ذا الوجه ومانى قوله منساة في ا ار طاني ز ادة في الامر

باب ما جاء في دعوة ا خ خيه ب هر الغيب
[  ] 1980حدانا عبد بن حميد حدانا قبيصة عن ساياو عن عبد الرحمن بن ز اد بن أنام عدن عبدد
هللا بن ب د عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ما دعوة أسدرع إجابدة مدن دعدوة
لائددب لغائددب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الحدب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وا فر قددي طضدداف فددي

و و عبد هللا بن ز اد بن أنام وعبد هللا بن ب د و أبو عبد الرحمن الحبلي

باب ما جاء في الشتم
[  ] 1981حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال المست او ما قاال فالدى ال دادي منهمدا مدا لدم طاتدد الم لدوم
وفي ال اب عن ساد وابن مساود وعبد هللا بن مغ ل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1982حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود الح ددري عددن سدداياو عددن ز دداد بددن عالقددة قددال
سددماج المغيدرة بددن شددع ة طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تسددبوا ا م دوات فتددؤذوا ا حيدداء

ق ددال أب ددو عيس ددى وق ددد أختل ددف أص ددحاب س دداياو ف ددي ددذا الح دددب

ف ددروب باض ددهم مط ددل الح ددري وروب

باضددهم عددن سدداياو عددن ز دداد بددن عالقددة قددال سددماج رجددال طحدددث عنددد المغي درة بددن شددع ة عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب

[  ] 1983حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن ز يددد بددن الحددارث عددن أبددي وائددل

عن عبد هللا بن مساود قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سد اب المسدلم فسدوو وقتالده در قدال
ز يد قلج بي وائل أأنج سماته من عبد هللا قال نام قال قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في قول الماروب
[  ] 1984حدانا علي بن حجر حدانا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بدن إسدحاو عدن النامداو بدن

سدداد عددن علددي قددال قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إو فددي الجنددة لرفددا تددرب رهور ددا مددن بطونه ددا

و طونهددا مددن رهور ددا فقددام أع اربددي فقددال لمددن ددي طددا رسددول هللا قددال لمددن أطدداب الكددالم وأطاددم الطاددام

وأدام الصيام وصدلى هلل بالليدل والنداح نيدام قدال أبدو عيسدى دذا حددب
عبد الرحمن بن إسحاو تكلم باا أ ل الحدب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

في عبد الرحمن بن إسدحاو دذا مدن قبدل ح ده و دو

كوفي وعبد الرحمن بن إسحاو القرشي مدني و و اابج من ذا و ال ما انا في عصر واحد
باب ما جاء في فضل المملوه الصالح

[  ] 1985حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة أو رسدول
هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال نامدا حدد م أو ططيدع ر ده و دؤدي حدق سديده طاندي المملدوه وقدال ادب
صدو هللا ورسوله وفي ال اب عن أبي موسى وابن عمر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1986حددانا أبدو ر دب حدددانا و يدع عدن سداياو عددن أبدي اليق داو عدن زاذاو عددن بدن عمدر قددال
قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم االاددة علددى ط دداو المسد أراه قددال بددوم ال يامددة عبددد أدب حددق هللا

وحق مواليه ورجل أم قوما و م به ارضدوو ورجدل بندادي بالصدلوات الخمدل فدي دل بدوم وليلدة قدال أبدو
عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

سدداياو الطددوري عددن اليق دداو إال مددن حدددب

و يع وأبو اليق او اسمه عطماو بن نيل و قال بن عمير و و أشهر
باب ما جاء في مااشرة الناح

[  ] 1987حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن حبيددب بددن أبددي

اابددج عددن ميمددوو بددن أبددي شددبيب عددن أبددي ذر قددال قددال لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اتددق هللا
حيطما نج وأت ع السي ة الحسنة تمحها وخدالق النداح بخلدق حسدن قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة قدال
أبو عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح حددانا محمدود بدن لديالو حددانا أبدو أحمدد وأبدو نعديم عدن سداياو

عن حبيب بهذا اإلسناد نحوه قال محمود حدانا و يع عن ساياو عن حبيب بن أبدي اابدج عدن ميمدوو
بن أبي شبيب عن مااذ بدن جبدل عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه قدال محمدود والصدحيح حددب

أبي ذر
باب ما جاء في رن السوء
[  ] 1988حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن أبددي ال ندداد عددن ا عددرق عددن أبددي ر درة أو رسددول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال إطاكم وال دن فد و ال دن أكدذب الحددب

قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صددحيح قددال وسددماج عبددد بددن حميددد بددذ ر عددن باددا أصددحاب سدداياو قددال قددال سدداياو ال ددن رندداو
ف ن إام ورن ليل ب ام فاما ال ن الذي و إام فالذي ط ن رنا و دتكلم بده وأمدا ال دن الدذي لديل بد ام
فالذي ط ن وال بتكلم به
باب ما جاء في الم اي
[  ] 1989حددانا عبدد هللا بددن الوضداي الكددوفي حددانا عبددد هللا بدن إدر دل عددن شدع ة عددن أبدي التيدداي
عن أنل قال إو او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخالطندا حتدى إو داو ليقدول خ لدي صدغير طدا
أبا عمير ما فال النغير حدانا ناد حدانا و يع عن شدع ة عدن أبدي التيداي عدن أندل نحدوه وأبدو التيداي
اسمه ب د بن حميد الضبياي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1990ح دددانا ع دداح ب ددن محم ددد ال دددوري ال غ دددادي ح دددانا عل ددي ب ددن الحس ددن أخبرن ددا عب ددد هللا ب ددن

الم اره عدن أسدامة بدن ز دد عدن سدايد المقبدري عدن أبدي ر درة قدال قدالوا طدا رسدول هللا إند تدداعبنا قدال
إني ال أقول إال حقا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1991حدددانا قتي ددة حدددانا خالددد بددن عبددد هللا الواسددطي عددن حميددد عددن أنددل بددن مال د أو رجددال

استحمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إندي حاملد علدى ولدد الناقدة فقدال طدا رسدول هللا مدا أصدنع

بولدد الناقددة فقدال رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم و ددل تلدد اإلبددل إال الندوو قددال أبددو عيسدى ددذا حدددب
حسن صحيح لر ب

[  ] 1992حددانا محمدود بددن لديالو حدددانا أبدو أسددامة عدن شددر عدن عاصددم ا حدول عددن أندل بددن
مال أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال له طا ذا ا ذنين قال محمود قال أبو أسدامة طاندي مازحده و دذا
الحدب

حدب

صحيح لر ب

باب ما جاء في المراء
[  ] 1993حدددانا ع ددة بددن مكددرم الامددي ال صددري حدددانا بددن أبددي فدددط قددال حددداني سددلمة بددن ورداو
الليطي عن أنل بن مال قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن تدره الكدذب و دو باطدل بندي لده
في ر ا الجندة ومدن تدره المدراء و دو محدق بندي لده فدي وسدطها ومدن حسدن خلقده بندي لده فدي أعال دا
و ذا الحدب

حدب

سلمة بن ورداو عن أنل بن مال

حسن ال نارفه إال من حدب

[  ] 1994حدددانا فضددالة بددن ال ضددل الكددوفي حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح عددن بددن و ددب بددن من دده عددن
أبيده عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دى بد إامدا أو ال تد ال مخاصدما و ددذا
الحدب

حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 1995حدددانا ز دداد بددن أبددوب ال غدددادي حدددانا المحددار ي عددن اللي د

و ددو بددن أبددي سددليم عددن عبددد

الملد عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم قددال ال تمددار أخدداه وال تمازحدده وال
تادده موعددة فتخل دده قدال أبددو عيسدى ددذا حددب
و بن بشير
باب ما جاء في المداراة

حسدن لر ددب ال نارفده إال مددن دذا الوجدده وعبدد الملد

[  ] 1996حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن محمدد بدن المنكددر عدن عدروة بدن ال يدر

عدن عائشدة قالدج اسدتاذو رجدل علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وأندا عندده فقدال بد ل بدن الاشديرة
أو أخو الاشيرة ام أذو له فاالو لده القدول فلمدا خدرق قلدج لده طدا رسدول هللا قلدج لده مدا قلدج ادم ألندج لده
القول فقال طدا عائشدة إو مدن شدر النداح مدن تر ده النداح أو ودعده النداح اتقداء فحشده قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في االقتصاد في الحب وال غا
[  ] 1997حدانا أبو ر ب حدانا سو د بن عمرو الكلبدي عدن حمداد بدن سدلمة عدن أبدوب عدن محمدد
بددن س ددير ن ع ددن أب ددي ر درة أراه رفا دده ق ددال أحب ددب حبي د

ون ددا م ددا عس ددى أو طكددوو بغيضد د بوم ددا م ددا

وأبغا بغيضد

وندا مدا عسدى أو طكدوو حبي د بومدا مدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

جا ر و و حددب

ضدعيف أطضدا ب سدناد لده عدن علدي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم والصدحيح عدن

بهذا اإلسناد إال من ذا الوجه وقد روي دذا الحددب

لر دب ال نارفده

عدن أبدوب ب سدناد ليدر دذا رواه الحسدن بدن أبدي

علي موقوب قوله
باب ما جاء في الكبر
[  ] 1998حدانا أبو شام الرفاعي حدانا أبدو بكدر بدن عيداح عدن ا عمدل عدن إبدراييم عدن علقمدة

عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال بددخل الجندة مدن داو فدي قل ده مطقدال ح دة مدن
خردل من بر وال بدخل النار من او في قل ه مطقال ح ة مدن إطمداو وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وابدن
ع اح وسلمة بن ا كوع وأبي سايد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 1999حدانا محمد بن المطنى وعبد هللا بن عبد الرحمن قداال حددانا طحيدى بدن حمداد حددانا شدع ة
عددن أبدداو بددن تغلددب عددن فضدديل بددن عمددرو عددن إبدراييم عددن علقمددة عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا
عليه وسلم قال ال بدخل الجنة من او في قل ه مطقال ذرة من بدر وال بددخل الندار طاندي مدن داو فدي
قل ه مطقال ذرة من إطماو قال فقال له رجل إنه طاجبندي أو طكدوو ادو ي حسدنا ونالدي حسدنة قدال إو هللا
طحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق ولمص الناح وقال باا أ ل الالم في ت سدير دذا الحددب

ال بدخل النار من او في قل ه مطقال ذرة من إطماو إنما ماناه ال طخلدد فدي الندار و كدذا روي عدن أبدي

سايد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال ال طخدرق مدن الندار مدن داو فدي قل ده مطقدال ذرة مدن
إطماو وقد فسر ليدر واحدد مدن التداباين دذه ارطدة ل ر ندا إند مدن تددخل الندار فقدد أخ تده و فقدال مدن
تخلد في النار فقد أخ ته قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 2000حدانا أبو ر ب حدانا أبو مااو ة عن عمر بن راشد عن إطاح بن سدلمة بدن ا كدوع عدن
أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال ب د ال الرجددل بددذ ب بن سدده حتددى طكتددب فددي الج ددار ن
فيصي ه ما أصابهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2001حدانا علي بن عيسى ال غدادي حدانا ش ابة بن سوار حدانا بن أبدي ذئدب عدن القاسدم بدن

ع اح عن نافع بن جبير بن مطام عدن أبيده قدال تكوندوو فدي التيده وقدد ر بدج الحمدار ول سدج الشدملة

وقد حلبج الشاة وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم مدن فادل دذا فلديل فيده مدن الكبدر شديء قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء في حسن الخلق
[  ] 2002حدانا بن أبي عمر حدانا عمرو بن دبنار عن بن أبي مليكة عن طالدى بدن مملد عدن أم
الدددرداء عددن أبددي الدددرداء أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددا شدديء أاقددل فددي مي د او المددؤمن بددوم
ال يامة مدن خلدق حسدن ومو هللا ليد غا ال داحل البدذيء قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عائشدة وأبدي
ر رة وأنل وأسامة بن شر و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2003حددانا أبدو ر دب حددانا قبيصددة بدن الليد

الكدوفي عدن مطددرب عدن عطداء عدن أم الدددرداء

عدن أبددي الدددرداء قددال سددماج النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم طقددول مددا مددن شدديء بوضددع فددي الميد او أاقددل
مددن حسددن الخلددق ومو صدداحب حسددن الخلددق ليبلد بدده درجددة صدداحب الصددوم والصددالة قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

لر ب من ذا الوجه

[  ] 2004حددانا أبددو ر دب محمددد بددن الادالء حدددانا عبدد هللا بددن إدر ددل حدداني أبددي عدن جدددي عددن

أبددي ر درة قددال سد ل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن أكطددر مددا بدددخل الندداح الجنددة فقددال تقددوب هللا
وحسددن الخلددق وس د ل عددن أكطددر مددا بدددخل الندداح النددار فقددال ال ددم وال ددرق قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح لر ب وعبد هللا بن إدر ل و بن ب د عبد الرحمن ا ودي
[  ] 2005حدانا أحمد بن عبدة الضدبي حددانا أبدو و دب عدن عبدد هللا بدن الم داره أنده وصدف حسدن

الخلق فقال و بسط الوجه و ذل الماروب و ف ا ذب
باب ما جاء في اإلحساو والا و

[  ] 2006حدانا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن ليالو قالوا حددانا أبدو أحمدد ال يدري عدن سداياو
عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي ا حددو

عددن أبيدده قددال قلددج طددا رسددول هللا الرجددل أمددر بدده فددال طقر نددي وال

طضي ني فيمر بي أفاقر ه قال ال أقره قدال و ارندي رث الطيداب فقدال دل لد مدن مدال قلدج مدن دل المدال
قدد أعطدداني هللا مددن اإلبددل والغددنم قددال فليددر عليد قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عائشددة وجددابر وأبددي
ر رة و ذا حدب

حسن صحيح وأبو ا حو

أقره أض ه القرب و الضيافة

اسمه عوب بدن مالد بدن نضدلة الجشدمي وماندى قولده

[  ] 2007حددانا أبددو اشددم الرفدداعي محمددد بددن ب ددد حددانا محمددد بددن فضدديل عددن الوليددد بددن عبددد هللا

بن جميع عن أبي الط يل عدن حذط دة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال تكوندوا إمادة تقولدوو

إو أحسن الناح أحسنا ومو رلموا رلمنا ولكدن وطندوا أن سدكم إو أحسدن النداح أو تحسدنوا ومو اسداءوا
فال ت لموا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ما جاء في ز ارة اإلخواو
[  ] 2008حدددانا محمددد بددن بشددار والحسددين بددن أبددي شددة ال صددري قدداال حدددانا بوسددف بددن طاقددوب
السدوسددي حدددانا أبددو سددناو القسددملي ددو الشددامي عددن عطمدداو بددن أبددي سددودة عددن أبددي ر درة قددال قددال

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن عدداد مر ضددا أو زار أخددا لدده فددي هللا ندداداه مندداد أو طبددج وطدداب
ممشاه وتبوأ ت مدن الجندة مند ال قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب وأبدو سدناو اسدمه عيسدى بدن

سناو وقد حماد بن سلمة عن اابج عن أبي رافع عن أبي ر رة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم شدي ا

من ذا

باب ما جاء في الحياء
[  ] 2009حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عبدددة بددن سددليماو وعبددد الددرحيم ومحمددد بددن بشددر عددن محمددد بددن
عمددرو حدددانا أبددو سددلمة عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الحيدداء مددن اإلطمدداو
واإلطماو في الجنة والبذاء من الج اء والج اء في النار قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن بدن عمدر وأبدي

بكرة وأبي أمامة وعمراو بن حصين ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في التاني والاجلة
[  ] 2010حدانا نصر بن علي الجهضمي حدانا نوي بن نديل عدن عبدد هللا بدن عمدراو عدن عاصدم
ا حددول عددن عبددد هللا بددن سددرجل الم نددي أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال السددمج الحسددن والتددؤدة
واالقتصدداد ج د ء مددن أر اددة وعشددر ن ج د ءا مددن النبددوة وفددي ال دداب عددن ب دن ع دداح و ددذا حدددب

حسددن

لر ددب حدددانا قتي ددة حدددانا نددوي بددن ندديل عددن عبددد هللا بددن عم دراو عددن عبددد هللا بددن سددرجل عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم نحوه ولم بذ ر فيه عن عاصم والصحيح حدب

نصر بن علي

[  ] 2011حدانا محمد بن عبد هللا بن ب ع حدانا بشر بن الم ضل عن قرة بن خالدد عدن أبدي حمد ة
عددن بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال شددج عبددد ال دديل إو في د خصددلتين طحبهمددا هللا
الحلم وا ناة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب وفي ال اب عن ا شج الاصري

[  ] 2012حدددانا أبددو مصدداب المدددني حدددانا عبددد المهدديمن بددن ع دداح بددن سددهل بددن سدداد السدداعدي
عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا ناة من هللا والاجلة مدن الشديطاو قدال أبدو
عيسى ذا حدب

لر ب وقد تكلدم بادا أ دل الحددب

فدي عبدد المهديمن بدن ع داح بدن سدهل وضدا ه

من قبل ح ه وا شج بن عبد ال يل اسمه المنذر بن عائذ

باب ما جاء في الرفق
[  ] 2013حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عييندة عدن عمدرو بدن دبندار عدن بدن أبدي مليكدة عدن
طالى بن ممل عن أم الدرداء عن أبدي الددرداء عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن أعطدي ح ده
مدن الرفددق فقددد أعطددي ح ده مددن الخيددر ومددن حددرم ح ده مددن الرفددق فقددد حددرم ح ده مددن الخيددر قددال أبددو

عيسى وفي ا ل اب عن عائشة وجر ر بن عبد هللا وأبي ر رة و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في دعوة الم لوم
[  ] 2014حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن ز ر ا بن إسحاو عن طحيى بدن عبدد هللا بدن صدي ي عدن
أبي مابد عن بن ع داح أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم باد

ماداذ بدن جبدل إلدى الديمن فقدال اتدق

دعوة الم لوم ف نها ليل بينها و ين هللا حجاب قال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن أندل وأبدي ر درة وعبدد

هللا بن عمر وأبي سايد و ذا حدب

حسن صحيح وأبو مابد اسمه نافذ

باب ما جاء في خلق النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2015حدددانا قتي ددة حدددانا جا ددر بددن سددليماو الض د اي عددن اابددج عددن أنددل قددال خدددمج النبددي
صددلى هللا عليدده وسددلم عشددر سددنين فمددا قددال لددي أب قددط ومددا قددال لشدديء صددناته لددم صددناته وال لشدديء

تر تدده لددم تر تدده و دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن أحسددن الندداح خلقددا والمسسددج خ د ا قددط وال
حر ار وال شي ا او ألين من دف رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وال شدممج مسدكا قدط وال عطد ار داو

أطيب من عرو النبي صلى هللا عليه وسلم قال أبو عيسى وفي ال داب عدن عائشدة والبدراء و دذا حددب

حسن صحيح

[  ] 2016حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شدع ة عدن أبدي إسدحاو قدال سدماج أبدا
عبد هللا الجدلي طقول سالج عائشة عن خلق رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فقالدج لدم طكدن فاحشدا وال

مت حشددا وال صددخابا فددي ا س دواو وال طج د ي بالسددي ة السددي ة ولكددن طا ددو و ص د ح قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح وأبو عبد هللا الجدلي اسمه عبد بن عبد و قال عبد الرحمن بن عبد

باب ما جاء في حسن الاهد
[  ] 2017حدددانا أبددو شددام الرفدداعي حدددانا ح ددص بددن ايدداث عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن
عائشة قالج ما لرت على أحدد مدن أزواق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدا لدرت علدى خدطجدة ومدا بدي

أو أكددوو أدر تهددا ومددا ذاه إال لكط درة ذ ددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لهددا ومو دداو ليددذبح الشدداة
فيت ت ع بها صدائق خدطجة فيهدبها لهن قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

باب ما جاء في ماالي ا خالو
[  ] 2018ح دددانا أحم ددد ب ددن الحس ددن ب ددن خد دراح ال غ دددادي ح دددانا ح دداو ب ددن ددالل ح دددانا م دداره ب ددن

فضالة حداني عبد ر ه بن سايد عن محمد بن المنكدر عدن جدابر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
قال إو من أح كم إلي وأقر كم مني مجلسا بوم ال يامة أحاسنكم أخالقا ومو أبغضدكم إلدي وأبادد م مندي
مجلس د ددا ب د ددوم ال يام د ددة الطرا د دداروو والمتش د دددقوو والمت يهق د ددوو ق د ددالوا ط د ددا رس د ددول هللا ق د ددد علمن د ددا الطرا د دداروو

والمتشدددقوو فمددا المت يهقددوو قددال المتكبددروو قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة و ددذا حدددب
حسن لر ب من ذا الوجه وروب باضهم ذا الحدب

عن الم اره بن فضالة عن محمدد بدن المنكددر

عدن جدابر عدن النبددي صدلى هللا عليده وسدلم ولددم بدذ ر فيده عددن عبدد ر ده بدن سددايد و دذا أصدح والطراددار
و الكطير الكالم والمتشدو الذي بتطاول على الناح في الكالم و بذو عليهم
باب ما جاء في اللان والطان
[  ] 2019حدانا محمد بن بشار حدانا أبو عامر عن طير بن ز د عن سدالم عدن بدن عمدر قدال قدال

النبي صلى هللا عليه وسلم ال طكدوو المدؤمن لااندا قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن مسداود
و ددذا حدددب

حسددن لر ددب وروب باضددهم بهددذا اإلسددناد عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال بن غددي

للمؤمن أو طكوو لاانا و ذا الحدب
باب ما جاء في طرة الغضب

م سر

[  ] 2020حدددانا أبددو ر ددب وحدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح عددن أبددي حصددين عددن أبددي صددالح عددن أبددي
ر رة قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قال علمندي شدي ا وال تكطدر علدي لالدي أعيده قدال ال
تغضب فردد ذل م ار ار دل ذلد طقدول ال تغضدب قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن أبدي سدايد وسدليماو
بددن صددرد و ددذا حدددب

ا سدي

باب في

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده وأبددو حصددين اسددمه عطمدداو بددن عاصددم

م الغيظ

[  ] 2021حدانا ع اح الدوري ولير واحد قالوا حدانا عبدد هللا بدن ب دد المقدر حددانا سدايد بدن أبدي

أبددوب حددداني أبددو مرحددوم عبددد الددرحيم بددن ميمددوو عددن سددهل بددن مادداذ بددن أنددل الجهنددي عددن أبيدده عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن

ددم اي ددا و ددو طسددتطيع أو بن ددذه دعدداه هللا بددوم ال يامددة علددى

رءوح الخالئق حتى طخيره في أي الحور شاء قال ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في إجالل الكبير
[  ] 2022حدددانا محمددد بددن المطنددى حدددانا ب ددد بددن بيدداو الاقيلددي حدددانا أبددو الرحددال ا نصدداري عددن
أنل بن مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدا أكدرم شداب شديخا لسدنه إال نديا هللا لده مدن

طكرمدده عنددد سددنه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

وأبو الرحال ا نصاري اخر

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

ددذا الشدديد ب ددد بددن بيدداو

باب ما جاء في المتهاجر ن
[  ] 2023حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ت تح أبواب الجنة بوم اإلانين والخميل فيغ در فيهمدا لمدن

ال طشددره بدداهلل شددي ا إال المهتجددر ن طقددال ردوا ددذبن حتددى طصددطلحا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح و روب في باا الحدب

حسددن

ذروا ذبن طصطلحا قال ومانى قولده المهتجدر ن طاندي المتصدارمين

و دذا مطددل مددا روي عددن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم انده قددال ال طحددل لمسددلم أو بهجددر أخدداه فددوو االاددة

أطام

باب ما جاء في الصبر
[  ] 2024حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد بددن أنددل عددن ال ددري عددن عطدداء بددن ب ددد عددن
أبي سايد أو ناسا من ا نصار سالوا النبي صلى هللا عليده وسدلم فاعطدا م ادم سدالوه فاعطدا م ادم قدال

ما طكدوو عنددي مدن خيدر فلدن أدخدره عدنكم ومدن طسدتغن طغنده هللا ومدن طسدتا ف طا ده هللا ومدن بتصدبر

طصبره هللا وما أعطي أحد شي ا و خير وأوسع من الصبر قال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن أندل و دذا

حدب

حسن صحيح وقد روي عن مال الحددب

فلدن أدخدره عدنكم والماندى فيده واحدد طقدول لدن اح سده

عنكم
باب ما جاء في ذي الوجهين
[  ] 2025حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة قددال قددال

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو مددن شددر الندداح عنددد هللا بددوم ال يامددة ذا الددوجهين قددال أبددو عيسددى
وفي ال اب عن أنل وعمار و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في النمام
[  ] 2026حدددانا بددن أب ددي عمددر ح دددانا سدداياو ب ددن عيينددة ع ددن منصددور ع ددن إب دراييم ع ددن مددام ب ددن

الحددارث قددال مددر رجددل علددى حذط ددة بددن اليمدداو فقيددل لدده إو ددذا ببلد ا م دراء الحدددب

عددن الندداح فقددال

حذط ددة سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول ال بدددخل الجنددة قتددات قددال سدداياو والقتددات النمددام
و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الاي

[  ] 2027حدانا أحمد بن منيع حدانا ب د بن اروو عن أبي لساو محمدد بدن مطدرب عدن حسداو

بددن عطيددة عددن أبددي أمامددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الحيدداء والاددي شددابتاو مددن اإلطمدداو
والبذاء والبياو شابتاو من الن او قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب إنمدا نارفده مدن حددب

أبدي

لساو محمد مطرب قال والاي قلدة الكدالم والبدذاء دو ال حدل فدي الكدالم والبيداو دو طدرة الكدالم مطدل
ؤالء الخط اء الذبن طخطبوو فيوساوو في الكالم و ت صحوو فيه من مدي الناح فيما ال برضي هللا

باب ما جاء في إو من البياو سح ار
[  ] 2028حدانا قتي دة حددانا عبدد الا د بدن محمدد عدن ز دد بدن أسدلم عدن بدن عمدر أو رجلدين قددما
فددي زمدداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فخط ددا فاجددب الندداح مددن المهمددا فالت ددج إلينددا رسددول هللا
صدلى هللا عليدده وسدلم فقددال إو مددن البيداو سددح ار أو إو بادا البيدداو سددحر قدال أبددو عيسدى وفددي ال دداب
عن عمار وابن مساود وعبد هللا بن الشخير و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في التواضع
[  ] 2029حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما نقصج صددقة مدن مدال ومدازاد هللا رجدال با دو إال عد ا
أو ما تواضع أحد هلل إال رفاه هللا قال أبو عيسى وفدي ال داب عدن عبدد الدرحمن بدن عدوب وابدن ع داح

وأبي شة ا نماري واسمه عمر بن ساد و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ال لم
[  ] 2030حدددانا ع دداح الانبددري حدددانا أب ددو داود الطيالسددي عددن عبددد الا د د بددن عبددد هللا بددن أب ددي
سددلمة عددن عبددد هللا بددن دبنددار عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقددال ال لددم رلمددات بددوم
ال يامة قال أبو عيسى وفي ال اب عن عبد هللا بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبدي ر درة وجدابر و دذا

حدب

حسن صحيح لر ب من حدب

بن عمر

باب ما جاء في تره الايب للنامة
[  ] 2031حدانا أحمد بن محمد أخبرنا عبد هللا بن الم اره عن ساياو عن ا عمل عدن أبدي حدازم
عن أبي ر رة قال ما عاب رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طاامدا قدط داو إذا اشدتهاه أكلده ومال تر ده
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ا شجعية

حسددن صددحيح وأبددو حددازم دو ا شددجاي الكددوفي واسددمه سددلماو مددولى عد ة

باب ما جاء في تا يم المؤمن
[  ] 2032حدانا طحيى بدن أكدطم والجدارود بدن ماداذ قداال حددانا ال ضدل بدن موسدى حددانا الحسدين بدن
واقددد عددن أوفددى بددن دلهددم عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال صدداد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المنبددر

فنادب بصوت رفيع فقال طا ماشدر مدن قدد أسدلم بلسدانه ولدم ط دا اإلطمداو إلدى قل ده ال تدؤذوا المسدلمين
وال تايددرو م وال تت ادوا عددوراتهم ف ندده مددن تت ددع عددورة أخيدده المسددلم تت ددع هللا عورتدده ومددن تت ددع هللا عورتدده
ط ضددحه ولددو فددي جددوب رحلدده قددال ون ددر بددن عمددر بومددا إلددى البيددج أو إلددى الكع ددة فقددال م دا أع م د
وأع دم حرمتد والمدؤمن أع ددم حرمددة عندد هللا مند قدال أبددو عيسددى دذا حدددب

إال مدن حددب

حسدن لر ددب ال نارفدده

الحسددين بدن واقدد وروب إسددحاو بدن إبدراييم السددمرقندي عدن حسدين بددن واقدد نحددوه وروي

عن أبي برزة ا سلمي عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا
باب ما جاء في التجارب
[  ] 2033حدانا قتي ة حدانا عبد هللا بن و ب عن عمرو بن الحارث عدن دراق عدن أبدي الهيدطم عدن

أبددي سددايد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال حلدديم إال ذو عط درة وال حكدديم إال ذو تجر ددة قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ما جاء في المتش ع بما لم طاطه
[  ] 2034حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياح عن عمارة بن ل ة عدن أبدي ال يدر عدن

جدابر عدن النبددي صدلى هللا عليده وسددلم قدال مدن أعطددي عطداء فوجدد فليجد بده ومدن لددم طجدد فليدطن فد و
من أانى فقد شكر ومن تم فقد ر ومدن تحلدى بمدا لدم طاطده داو البدل ادو ي زور قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب وفي ال اب عن أسدماء بندج أبدي بكدر وعائشدة وماندى قولده ومدن دتم فقدد در

طقول قد ر تل نامة
[  ] 2035حدانا الحسين بن الحسن المرزوي بمكة ومبراييم بن سايد الجدو ري قداال حددانا ا حدو
بن جواب عن ساير بن الخمدل عدن سدليماو التيمدي عدن أبدي عطمداو النهددي عدن أسدامة بدن ز دد قدال
قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن صددنع إليدده ماددروب فقددال ل اعلدده جد اه هللا خيد ار فقددد أبلد فددي
الطندداء قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن جيددد لر ددب ال نارفدده مددن حدددب

أسددامة بددن ز ددد إال مددن ددذا

الوجه وقد روي عن أبي ر رة عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم بمطلده وسدالج محمددا فلدم طارفده حدداني
عبد الرحيم بن حازم البلخي قال سماج المكي بن إبدراييم طقدول ندا عندد بدن جدر ج المكدي فجداء سدائل
فسدداله فقددال بددن جددر ج لخازندده أعطدده دبنددا ار فقددال مددا عندددي إال دبنددار أو أعطيتدده لجاددج وعيال د قددال

فغضب وقال أعطه قال المكي فنحن عند بن جدر ج إذ جداءه رجدل بكتداب وصدرة وقدد باد

إليده بادا

إخواندده وفددي الكتدداب إنددي قددد باطددج خمسددين دبنددا ار ق ددال فحددل بددن جددر ج الص درة فاددد ا ف د ذا ددي أح ددد

وخمسددوو دبنددا ار قددال فقددال بددن جددر ج لخازندده قددد أعطيددج واحدددا فددرده هللا عليد وزاده خمسددين دبنددا ار تددم

كتاب البر والصلة و ليه تاب الطب

كتاب الطب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في الحمية
[  ] 2036حدددانا محمددد بددن طحيددى حدددانا إسددحاو بددن محمددد ال ددروي حدددانا إسددماعيل بددن جا ددر عددن
عمارة بن ل ة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتدادة بدن النامداو أو رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال إذا أحدب هللا عبددا حمداه الددنيا مدا ط دل أحدد م طحمدي سد يمه المداء قدال أبدو
عيسى وفي ال اب عن صهيب وأم المنذر و ذا حدب

حسن لر ب وقد روب ذا الحددب

عدن محمدود

بدن لبيدد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال حددانا علدي بدن حجدر أخبرندا إسدماعيل بدن جا در عدن

عمدرو عددن عاصدم بددن عمدر بددن قتدادة عددن محمدود بددن لبيدد عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم نحدوه ولددم

بذ ر فيه عن قتادة بن الناماو قال أبو عيسى وقتادة بن النامداو ال دري دو أخدو أبدي سدايد الخددري
مه ومحمود بن لبيد قد أدره النبي صلى هللا عليه وسلم وراه و و لالم صغير

[  ] 2037حدانا ع اح بن محمد الدوري حدانا بونل بن محمد حدانا فلديح بدن سدليماو عدن عطمداو
بدن عبددد الدرحمن التيمددي عدن طاقددوب بدن أبددي طاقددوب عدن أم المنددذر قالدج دخددل علدي رسددول هللا صددلى
هللا عليدده وسددلم ومادده علددي ولنددا دوال مالقددة قالددج فجاددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طاكددل وعلددي

ماه طاكل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لالي مه مه طا علي ف ند ناقده قدال فجلدل علدي والنبدي
صلى هللا عليه وسلم طاكل قالج فجالج لهم سلقا وشاي ار فقال النبي صدلى هللا عليده وسدلم طدا علدي مدن
ددذا فاصددب ف ندده أوفددق ل د قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

فلدديح

و ددروب عددن فلدديح عددن أبددوب بددن عبددد الددرحمن حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو عددامر وأبددو داود قدداال
حدددانا فلدديح بددن سددليماو عددن أبددوب بددن عبددد الددرحمن عددن طاقددوب عددن أم المنددذر ا نصددار ة فددي حدبطدده

قالدج دخدل عليندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدذ ر نحدو حددب

بدونل بدن محمدد إال أنده قدال أن دع

ل وقال محمد بن بشار وحدانيه أبوب بن عبد الرحمن ذا حدب

جيد لر ب

باب ما جاء في الدواء والح

عليه

[  ] 2038حددانا بشدر بددن ماداذ الاقدددي حددانا أبددو عواندة عدن ز دداد بدن عالقددة عدن أسددامة بدن شددر

قال قالج ا عراب طا رسدول هللا أال نتدداوب قدال نادم طدا ع داد هللا تدداووا فد و هللا لدم طضدع داء إال وضدع
لدده ش د اء أو قددال دواء إال داء واحدددا قددالوا طددا رسددول هللا ومددا ددو قددال الهددرم قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب
عن بن مساود وأبي ر رة وأبي خ امة عن أبيه وابن ع اح و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ما ططام المر ا
[  ] 2039حددانا أحمدد بددن منيدع أخبرندا إسدماعيل بددن إبدراييم حدددانا محمدد بددن السدائب بددن بر دة عددن
أمه عن عائشة قالج او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أخذ أ لده الوعد أمدر بالحسداء فصدنع ادم
أمر م فحسوا منه و او طقول إنه ليرتق فؤاد الح ن و سرو عن فؤاد السد يم مدا تسدرو إحدداكن الوسدد

بالمدداء عددن وجههددا قددال أب د و عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد رواه بددن الم دداره عددن بددونل عددن

ال ري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم حددانا بدذل الحسدين بدن محمدد حددانا بده
أبو إسحاو الطالقاني عن بن الم اره

باب ما جاء ال تكر وا مرضاكم على الطاام والشراب
[  ] 2040حدانا أبو ر ب حدانا بكدر بدن بدونل بدن بكيدر عدن موسدى بدن علدي عدن أبيده عدن ع دة
بددن عددامر الجهنددي قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تكر دوا مرضدداكم علددى الطاددام ف د و هللا
ططامهم و سقيهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ما جاء في الح ة السوداء
[  ] 2041حدانا بن أبي عمرو سايد بن عبد الرحمن المخ ومي قال حدانا سداياو عدن ال دري عدن
أبي سلمة عن أبي ر رة أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال عليكم بهذه الح دة السدوداء فد و فيهدا شد اء
مددن ددل داء إال السددام والسددام المددوت قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بر دددة وابددن عمددر وعائش دة و ددذا
حدب

حسن صحيح والح ة السوداء ي الشوني

باب ما جاء في شرب أبوال اإلبل
[  ] 2042حدانا الحسن بن محمد ال ع راني حدانا ع او حدانا عطماو بن سلمة أخبرندا حميدد واابدج
وقتادة عن أنل أو ناسا من عر نة قدموا المدبنة فاجتوو ا ف ادطهم رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي
إبددل الصدددقة وقددال اشددر وا مددن أل انهددا وأبوالهددا قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح و ددذا حدددب

حسن صحيح

باب ما جاء فيمن قتل ن سه بسم أو ليره
[  ] 2043حدانا أحمد بن منيع حدانا عبيدة بن حميد عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة
أراه رفاه قال من قتل ن سه بحدبدة جاء بوم ال يامة وحدبدته في بده بتوجا بها في بطنده فدي ندار جهدنم

خالدا مخلدا أبدا ومن قتل ن سه بسم فسمه في بده بتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا
[  ] 2044حدانا محمدود بدن لديالو حددانا أبدو داود عدن شدع ة عدن ا عمدل قدال سدماج أبدا صدالح
عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن قتددل ن سدده بحدبدددة فحدبدتدده فددي بددده بتوجددا
بها في بطنده فدي ندار جهدنم خالددا مخلددا فيهدا أبددا ومدن قتدل ن سده بسدم فسدمه فدي بدده بتحسداه فدي ندار

جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردب من جبل فقتل ن سه فهو بتردب في نار جهدنم خالددا مخلددا فيهدا
أبدا حدانا محمد بن الاالء حدانا و يع وأبو مااو ة عن ا عمل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن
النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم نحدو حدددب

أصددح مددن الحدددب

شدع ة عددن ا عمدل قدال أبددو عيسدى دذا حدددب

ا ول كددذا روب ليددر واحددد ددذا الحدددب

صدحيح و ددو

عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي

ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وروب محمد بدن عجدالو عدن سدايد المقبدري عدن أبدي ر درة عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم قال من قتل ن سه بسم عذب في نار جهنم ولم بدذ ر فيده خالددا مخلددا فيهدا

أبدا و كذا رواه أبو ال ناد عن ا عرق عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دذا أصدح و

الرواطات إنما تجة باو أ ل التوحيد طاذبوو في النار ام طخرجوو منها ولم بذ ر أنهم طخلدوو فيها

[  ] 2045حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبدد هللا بدن الم داره عدن بدونل بدن أبدي إسدحاو عدن مجا دد

عن أبي ر رة قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدواء الخبي

قال أبو عيسى طاني السم

باب ما جاء في رايية التداوي بالمسكر
[  ] 2046حدانا محمود بن لديالو حددانا أبدو داود عدن شدع ة عدن سدماه أنده سدمع علقمدة بدن وائدل

عدن أبيدده أنده شددهد النبدي صددلى هللا عليده وسددلم وسداله سددو د بدن طددارو أو طدارو بددن سدو د عددن الخمددر

فنهدداه عندده فقددال إننددا نتددداوب بهددا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إنهددا ليسددج بدددواء ولكنهددا داء
حدانا محمود حدانا النضر بن شميل وش ابة عن شع ة بمطله قال محمود قال النضدر طدارو بدن سدو د

وقال ش ابة سو د بن طارو قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في الساوط وليره

حسن صحيح

[  ] 2047حدانا محمد بن مدو ة حدانا عبد الرحمن بن حمداد الشدابي حددانا ع داد بدن منصدور عدن

عكرمة عن بن ع اح قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم إو خيدر مدا تدداو تم بده السداوط واللددود
والحجامة والمشي فلما اشتكى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدده أصدحابه فلمدا فرلدوا قدال لددو م قدال
فلدوا لهم لير الع اح
[  ] 2048حدانا محمد بن طحيى حدانا ب د بن اروو حدانا ع اد بن منصور عدن عكرمدة عدن بدن
ع دداح قددال ق ددال رسددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم إو خيددر م ددا تددداو تم بدده الل دددود والسدداوط والحجام ددة
والمشي وخيدر مدا اكتحلدتم بده اإلامدد ف نده طجلدو ال صدر و نبدج الشدار و داو لرسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم مكحلددة طكتحددل بهددا عنددد النددوم االاددا فددي ددل عددين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حدب

حسددن لر ددب و ددو

ع اد بن منصور

باب ما جاء في رايية التداوي بالكي
[  ] 2049حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن قتددادة عددن الحسددن عددن
عمدراو بدن حصدين أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم نهدى عدن الكددي قدال فابتليندا فاكتو ندا فمدا أفلحنددا
وال أنجحنددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح حدددانا عبددد القدددوح بددن محمددد حدددانا عمددرو بددن

عاصم حدانا مام عن قتادة عن الحسن عدن عمدراو بدن حصدين قدال نهيندا عدن الكدي قدال أبدو عيسدى
وفي ال اب عن بن مساود وع ة بن عامر وابن ع اح و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الرخصة في ذل
[  ] 2050حدانا حميد بن مسادة حدانا ب د بن زر دع أخبرندا مامدر عدن ال دري عدن أندل أو النبدي

صلى هللا عليه وسلم وب أساد بن ز اررة من الشو ة قال أبو عيسدى وفدي ال داب عدن أبدي وجدابر و دذا
حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في الحجامة

[  ] 2051حددانا عبددد القددوح بددن محمدد حدددانا عمدرو بددن عاصدم حدددانا مدام وجر ددر بدن حددازم قدداال

حدددانا قتددادة عددن أنددل قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طحددتجم فددي ا خدددعين والكا ددل و دداو
طحتجم لس ع عشرة وتسع عشرة ومحدب وعشر ن قال أبو عيسى وفدي ال داب عدن بدن ع داح وماقدل بدن
طسار و ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2052حدانا أحمد بن بدبل الكدوفي حددانا محمدد بدن فضديل حددانا عبدد الدرحمن بدن إسدحاو عدن
القاسم بن عبد الرحمن و بن عبد هللا بن مساود عن أبيه عن بن مساود قال حدث رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم عن ليلة أسري بده أنده لدم طمدر علدى مدأل مدن المالئكدة إال أمدروه أو مدر أمتد بالحجامدة
قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن لر ب من حدب

بن مساود

[  ] 2053حدانا عبد بن حميد أخبرنا النضر بن شميل حدانا ع داد بدن منصدور قدال سدماج عكرمدة

طقدول داو البدن ع داح للمدة االادة حجداموو فكداو اانداو مدنهم طغدالو عليده وعلدى أ لده وواحدد طحجمدده

و حجددم أ لدده قددال وقددال بددن ع دداح قددال نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ناددم الابددد الحجددام بددذ ب الدددم
و خف الصلب و جلو عن ال صر وقال إو رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم حدين عدرق بده مدا مدر علدى

مأل مدن المالئكدة إال قدالوا عليد بالحجامدة وقدال إو خيدر مدا تحتجمدوو فيده بدوم سد ع عشدرة و دوم تسدع

عشرة و وم إحدب وعشر ن وقدال إو خيدر مدا تدداو تم بده السداوط واللددود والحجامدة والمشدي ومو رسدول

هللا صدلى هللا عليدده وسددلم لددده الع دداح وأصددحابه فقددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن لدددني فكلهددم
أمسكوا فقال ال ب قى أحد ممن في البيج إال لد لير عمه الع داح قدال عبدد قدال النضدر اللددود الوجدور
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

ع دداد بددن منصددور وفددي ال دداب عددن

عائشة
باب ما جاء في التداوي بالحناء
[  ] 2054حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا حمدداد بددن خالددد الخيدداط حدددانا فائددد مددولى رل أبددي ارفددع عددن

علددي بددن عبيددد هللا عددن جدتدده سددلمى و انددج تخدددم النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قالددج مددا دداو طكددوو

برسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قرحددة وال نك ددة إال أمرنددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو أضددع
عليهدا الحنداء قددال أبدو عيسددى دذا حدددب

حسدن لر دب إنمددا نارفده مددن حددب

فائددد وروب دذا الحدددب

عدن فائدد وقددال عدن عبيددد هللا بدن علددي عدن جدتدده سدلمى وعبيددد هللا بدن علددي أصدح و قددال سدلمى حدددانا

محمد بدن الادالء حددانا ز دد بدن ح داب عدن فائدد مدولى عبيدد هللا بدن علدي عدن مدواله عبيدد هللا بدن علدي
عن جدته عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه بماناه
باب ما جاء في رايية الرنية
[  ] 2055حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن منصددور ع ددن

مجا د عن عقار بن المغيرة بن شع ة عن أبيه قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن اكتدوب أو

اسددترقى فقددد بددر مددن التو ددل قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود وابددن ع دداح وعم دراو بددن
حصين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الرخصة في ذل
[  ] 2056حدانا عبدة بن عبد هللا الخ اعي حدانا مااو ة بن شام عن ساياو عن عاصدم عدن عبدد
هللا بددن الحددارث ع ددن أنددل أو رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم رخ ددص فددي الرنيددة م ددن الحم دة والا ددين
والنملة حدانا محمود بن ليالو حددانا طحيدى بدن ادم وأبدو نعديم قداال حددانا سداياو عدن عاصدم ا حدول
عن بوسف بن عبد هللا بن الحارث عدن أندل بدن مالد أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم رخدص فدي
الرنيدة مددن الحمددة والنملددة قدال أبددو عيسددى ددذا حددب
مددن حدددب

حسددن لر ددب قددال أبدو عيسددى و ددذا عندددي أصددح

مااو ددة بددن شددام عددن سدداياو قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بر دددة وعم دراو بددن حصددين

وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمرو بن ح م وأبي خ امة عن أبيه
[  ] 2057حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن حصددين عددن الشددابي عددن عمدراو بددن حصددين أو

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال رنيدده إال مددن عددين أو حمددة قددال أبددو عيسددى وروب شددع ة ددذا
الحدب

عن حصين عن الشابي عن بر دة عن صلى هللا عليه وسلم بمطله

باب ما جاء في الرنية بالماوذتين

[  ] 2058حدانا شام بن بونل الكوفي حدانا القاسم بن مال الم ني عدن الجر دري عدن أبدي نضدرة

عدن أبددي سددايد قددال دداو رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بتاددوذ مدن الجدداو وعددين اإلنسدداو حتددى ن لددج
الماوذتاو فلما ن لتا أخذ بهما وتره ما سوا ما قال أبو عيسى وفي ال اب عن أندل و دذا حددب

حسدن

لر ب
باب ما جاء في الرنية من الاين
[  ] 2059حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن عمرو بن دبنار عن عروة و و أبدو حداتم بدن عدامر

عن عبيد بن رفاعة ال رقي أو أسماء بنج عميل قالدج طدا رسدول هللا إو ولدد جا در تسدرع إلديهم الادين
أفاسدترقي لهدم فقدال نادم ف نده لدو داو شديء سدابق القددر لسد قته الادين قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عددن
عمراو بن حصين و ر دة و ذا حدب

حسن صحيح وقد روي ذا عن أبوب عن عمرو بن دبندار عدن

عددروة بددن عددامر عددن عبيددد بددن رفاعددة عددن أسددماء بنددج عمدديل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حدددانا

بذل الحسن بن علي الخالل حدانا عبد الرزاو عن مامر عن أبوب بهذا
باب
[  ] 2060حدانا محمود بن لديالو حددانا عبدد الدرزاو و الدى عدن سداياو عدن منصدور عدن المنهدال
بن عمدرو عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طادوذ الحسدن
والحسين طقول أعيذ ما بكلمات هللا التامة من ل شيطاو و امة و قول كذا داو إبدراييم طادوذ إسدحاو

ومسماعيل عليهم السالم حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا ب د بن داروو وعبدد الدرزاو عدن سداياو
عن منصور نحوه بماناه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو الاين حق والغسل لها
[  ] 2061حدددانا أبددو ح ددص عمددرو بددن علددي حدددانا طحيددى بددن طيددر أبددو لسدداو الانبددري حدددانا علددي

بدن الم داره عددن طحيدى بددن أبدي طيدر حددداني حيدة بددن حدابل التميمدي حددداني أبدي أندده سدمع رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم طقول ال شيء في الهام والاين حق

[  ] 2062حدددانا أحمددد بددن الحسددن بددن خ دراح ال غدددادي حدددانا أحمددد بددن إسددحاو الحضددرمي حدددانا
و يب عن بن طاوح عن أبيه عن بن ع داح قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدو داو شديء
سددابق القدددر لس د قته الاددين ومذا استغسددلتم فالسددلوا قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن عمددرو
و ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب وحدددب

حيددة بددن حددابل حدددب

لر ددب وروب شددي او عددن طحيددى بددن

أبددي طيددر عددن حيددة بددن حددابل عددن أبيدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وعلددي بددن

الم اره وحرب بن شداد ال بذ راو فيه عن أبي ر رة
باب ما جاء في أخذ ا جر على التاو ذ
[  ] 2063حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عدن جا در بدن إطداح عدن أبدي نضدرة عدن أبدي

سايد الخدري قال باطنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سر ة فن لنا بقوم فسدالنا م القدرب فلدم طقروندا

ف لدغ سيد م فاتونا فقالوا ل فيكم من برقي من الاقرب قلج نام أنا ولكدن ال أرنيده حتدى تاطوندا لنمدا
قال فانا أعطيكم االاين شاة فقلنا فقدرأت عليده الحمدد هلل سد ع مدرات فبد أر ون ضدنا الغدنم قدال فادر

فدي

أن سنا منها شيء فقلنا ال تاجلوا حتى تاتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فلمدا قددمنا عليده ذ درت
له الذي صناج قال وما علمدج أنهدا رنيدة ان ضدوا الغدنم واضدر وا لدي ماكدم بسدهم قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن وأبو نضرة اسمه المنذر بن مال بن قطادة ورخدص الشدافاي للمالدم أو طاخدذ علدى تالديم

الق دراو أج د ار و ددرب لدده أو طشددترط علددى ذل د واحددتج بهددذا الحدددب

وجا در بددن إطدداح ددو جا ددر بددن أبددي

وحشية و و أبو بشر وروب شدع ة وأبدو عواندة و شدام وليدر واحدد عدن أبدي بشدر دذا الحددب

عدن أبدي

المتو ل عن أبي سايد عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2064حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حداني عبد الصمد بن عبدد الدوارث حددانا شدع ة حددانا
أبددو بشددر قددال سددماج أبددا المتو ددل طحدددث عددن أبددي سددايد أو ناسددا مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم مروا بحي من الارب فلم طقرو م ولم طضدي و م فاشدتكى سديد م فاتوندا فقدالوا دل عندد م دواء قلندا
نادم ولكددن لددم تقرونددا ولددم تضددي ونا فدال ن اددل حتددى تجالدوا لنددا جاددال فجالدوا علددى ذلد قطياددا مددن الغددنم

قال فجادل رجدل مندا طقد أر عليده ب اتحدة الكتداب فبد أر فلمدا أتيندا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ذ رندا ذلد لده

قدال ومدا بدددر أنهدا رنيدة ولددم بدذ ر نهيدا مندده وقدال لدوا واضدر وا لدي ماكددم بسدهم قدال أبددو عيسدى ددذا

ح دددب

الحددب

ص ددحيح و ددذا أص ددح م ددن ح دددب

ا عم ددل ع ددن جا ددر ب ددن إط دداح و ك ددذا روب لي ددر واح ددد د دذا

عددن أبددي بشددر جا ددر بددن أبدي وحشددية عددن أبددي المتو ددل عددن أبدي سددايد وجا ددر بددن إطدداح ددو

جا ر بن أبي وحشية
باب ما جاء في الرقى واالدو ة
[  ] 2065حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عدن ال دري عدن أبدي خ امدة عدن أبيده قدال سدالج رسدول

هللا صلى هللا عليه وسلم فقلج طدا رسدول هللا أ أربدج رقدى نسدترقيها ودواء نتدداوب بده وتقداة نتقيهدا دل تدرد
من قدر هللا شي ا قال ي من قددر هللا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح حددانا سدايد بدن عبدد

الرحمن حدانا ساياو عن ال ري عن أبي خ امة عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه و دذا
حدددب

حسددن صددحيح وقددد روب عددن بددن عيينددة ددال الددروابتين وقددال باضددهم عددن أبددي خ امددة عددن أبيدده

الحدددب

عددن ال ددري عددن أبددي خ امددة عددن أبيدده و ددذا أصددح وال ناددرب بددي خ امددة عددن أبيدده ليددر ددذا

وقال باضهم عن بن أبي خ امة عن أبيه وقال باضدهم عدن أبدي خ امدة وقدد روب ليدر بدن عييندة دذا
الحدب
باب ما جاء في الكماة والاجوة
[  ] 2066حدانا أبو عبيدة أحمد بن عبدد هللا الهمدداني و دو بدن أبدي السد ر ومحمدود بدن لديالو قداال

حددانا سدايد بدن عدامر عدن محمددد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عددن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صددلى
هللا عليدده وسددلم الاجددوة مددن الجنددة وفيهددا شد اء مددن السددم والكمدداة مددن المددن وماه ددا شد اء للاددين قددال أبددو
عيسى وفي ال اب عن سايد بن ز دد وأبدي سدايد وجدابر و دذا حددب
عمرو وال نارفه إال من حدب

سايد بن عامر عن محمد بن عمرو

لر دب و دو مدن حددب

محمدد بدن

[  ] 2067حدانا أبو ر ب حدانا عمدر بدن عبيدد الطنافسدي عدن عبدد الملد بدن عميدر وحددانا محمدد
بدن المط نددى حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن عبدد الملد بددن عميددر عددن عمددرو بددن حر د

عددن

سايد بن ز د عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال الكمداة مدن المدن وماه دا شد اء للادين قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2068حددانا محمدد بدن بشددار حددانا ماداذ بدن شددام حددانا أبدي عدن قتددادة عدن شدهر بدن حوشددب

عن أبي ر رة أو ناسا من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم قدالوا الكمداة جددري ا ر

فقدال النبدي

صلى هللا عليه وسلم الكماة من المدن وماه دا شد اء للادين والاجدوة مدن الجندة و دي شد اء مدن السدم قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2069حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا مادداذ حدددانا أبددي عددن قتددادة قددال حددداج أو أبددا ر درة قددال
أخذت االاة أكمؤ أو خمسا أو س اا فاصرتهن فجالج ماء ن في قارورة فكحلج به جار ة لي فبرأت
[  ] 2070حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا مادداذ حدددانا أبددي عددن قتددادة قددال حددداج أو أبددا ر درة قددال
الشددوني دواء مددن ددل داء إال السددام قددال قتددادة طاخددذ ددل بددوم إحدددب وعشددر ن ح ددة فدديجالهن فددي خرقددة
فلينقاده فيتسدداط بده ددل بددوم فدي منخدره ا طمددن قطدرتين وفددي ا طسدر قطدرة والطدداني فدي ا طسددر قطدرتين

وفي ا طمن قطرة والطال

في ا طمن قطرتين وفي ا طسر قطرة

باب ما جاء في أجر الكا ن
[  ] 2071حددانا قتي دة حددا نا الليد

عدن بددن شدهاب عدن أبدي بكدر بددن عبدد الدرحمن عدن أبدي مسدداود

ا نصاري قال نهى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن امدن الكلدب ومهدر ال غدي وحلدواو الكدا ن قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية التاليق
[  ] 2072حدددانا محمددد بددن مدو ددة حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى عددن محمددد بددن عبددد الددرحمن بددن أبددي
ليلى عن عيسى أخيه قدال دخلدج علدى عبدد هللا بدن عكديم أبدي مابدد الجهندي أعدوده و ده حمدرة فقلندا أال
تالق شي ا قال الموت أقرب من ذل قال النبي صلى هللا عليه وسلم مدن تالدق شدي ا و دل إليده قدال أبدو

عيسددى وحدددب

عبددد هللا بددن عكدديم إنمددا نارفدده مددن حدددب

محمددد بددن أبددي ليلددى وعبددد هللا بددن عكدديم لددم

طسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم و او في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم طقدول تدب إليندا رسدول

هللا صلى هللا عليه وسلم حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد بن سايد عدن بدن أبدي ليلدى نحدوه

بماناه قال أبو عيسى وفي ال اب عن ع ة بن عامر
باب ما جاء في تبر د الحمى بالماء
[  ] 2073حدددانا ندداد حدددانا أبددو ا حددو

عددن سددايد بددن مسددروو عددن ع اطددة بددن رفاعددة عددن جددده

ارفددع بددن خدددطج عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الحمددى فددور مددن النددار فابردو ددا بالمدداء قددال أبددو
عيسى وفي ال اب عن أسماء بنج أبي بكر وابن عمر وامرأة ال ير وعائشة وابن ع اح
[  ] 2074حدانا اروو بن إسحاو الهمدداني حددانا عبددة بدن سدليماو عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده
عددن عائشددة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو الحمددى مددن فدديح جهددنم فابردو ددا بالمدداء حدددانا
اروو بن إسحاو حدانا عبدة عن شدام بدن عدروة عدن فاطمدة بندج المندذر عدن أسدماء بندج أبدي بكدر

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال أبددو عيسددى وفددي حدددب

أسددماء ددالم أكطددر مددن ددذا و ددال

الحدبطين صحيح
باب
[  ] 2075حدانا محمد بن بشار حدانا أبدو عدامر الاقددي حددانا إبدراييم بدن إسدماعيل بدن أبدي حبي دة

عددن داود ب دن حصددين عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طالمهددم مددن
الحمى ومن ا وجاع لها أو طقول بسم هللا الكبير أعوذ باهلل الا يم من شدر دل عدرو نادار ومدن شدر
حددر النددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حبي ة ومبراييم طضاف في الحدب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

و روب عرو طاار

إب دراييم بددن إسددماعيل بددن أبددي

باب ما جاء في الغيلة
[  ] 2076حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا طحيدى بدن إسدحاو حددانا طحيدى بدن أبدوب عدن محمدد بدن عبدد
الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشدة عدن ابندة و دب و دي جدامدة قالدج سدماج رسدول هللا صدلى هللا

عليدده وسددلم طقددول أردت أو أنهددى ع ددن الغيددال ف د ذا فددارح والددروم ط ال ددوو وال طقتلددوو أوالد ددم قددال أب ددو
عيسى وفي ال اب عن أسماء بنج ب د و ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه مال عدن أبدي ا سدود عدن

عددروة عددن عائشددة عددن جدامددة بنددج و ددب عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مال د والغيددال أو ططددا
الرجل امرأته و ي ترضع
[  ] 2077حدددانا عيسددى بددن أحمددد حدددانا بددن و ددب حددداني مال د عددن أبددي ا سددود محمددد بددن عبددد
الدرحمن بدن نوفدل عدن عدروة عدن عائشدة عددن جدامدة بندج و دب ا سددطة أنهدا سدماج رسدول هللا صددلى

هللا عليده وسدلم طقددول لقدد ممددج أو أنهدى عدن الغيلددة حتدى ذ ددرت أو الدروم وفدارح طصددناوو ذلد فددال

طضددر أوالد ددم ق ددال مال د والغيل ددة أو طم ددل الرجددل ام أرت دده و ددي ترضددع ق ددال عيس ددى بددن أحم ددد وح دددانا
إسحاو بن عيسى حداني مال عن أبي ا سود نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

باب ما جاء في دواء ذات الجنب
[  ] 2078حدانا محمد بن بشار حدانا ماداذ بدن شدام حدداني أبدي عدن قتدادة عدن أبدي عبدد هللا عدن
ز د بدن أرقدم أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو بنادج ال دج والدورح مدن ذات الجندب قدال قتدادة بلدده
و لدده مددن الجاندب الددذي طشدتكيه قددال أبدو عيسددى ددذا حددب
و شيد بصري

حسددن صدحيح وأبددو عبدد هللا اسددمه ميمددوو

[  ] 2079حدانا رجاء بن محمد الاذري ال صري حدانا عمرو بدن محمدد بدن أبدي رز دن حددانا شدع ة

عددن خالددد الحددذاء حدددانا ميمددوو أبددو عبددد هللا قددال سددماج ز ددد بددن أرقددم قددال أمرنددا رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم أو نتداوب من ذات الجنب بالقسط ال حري وال ج قال أبو عيسدى دذا حددب

صحيح ال نارفه إال من حدب

حسدن لر دب

ميموو عن ز د أرقم وقد روب عن ميموو لير واحد ذا الحدب

باب
[  ] 2080حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د عددن ب ددد بددن خصددي ة عددن
عمرو بدن عبدد هللا بدن ادب السدلمي أو ندافع بدن جبيدر بدن مطادم أخبدره عدن عطمداو بدن أبدي الااصدي

أندده قددال أتدداني رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و ددي وجددع قددد دداو بهلكنددي فقددال رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم امسح بيمين س ع مدرات وقدل أعدوذ باد ة هللا وقوتده مدن شدر مدا أجدد قدال ف الدج فاذ دب هللا
ما او بي فلم أزل امر به أ لي ولير م قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في السنا
[  ] 2081حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن بكر حدانا عبدد الحميدد بدن جا در حدداني عت دة بدن
عبدد هللا عدن أسدماء بندج عمديل أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سدالها بدم تستمشدين قالدج بالشدبرم
قدال حددار جدار قالددج ادم استمشدديج بالسددنا فقدال النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم لدو أو شددي ا داو فيدده شد اء

من الموت لكاو في السنا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب طاني دواء المشي

باب ما جاء في التداوي بالاسل
[  ] 2082حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن قتددادة عددن أبددي المتو ددل
عن أبي سايد قال جاء رجدل إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال إو أخدي اسدتطلق بطنده فقدال اسدقه

عسال فسقاه ام جاء فقال طا رسول هللا قد سقيته عسال فلم بد ده إال اسدتطالقا فقدال رسدول هللا صدلى هللا

عليده وسددلم اسددقه عسددال فسدقاه اددم جدداءه فقددال طدا رسددول هللا قددد سددقيته عسدال فلددم بد ده إال اسددتطالقا قددال
فقدال رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم صدددو هللا و ددذب بطدن أخيد اسددقه عسددال فسدقاه عسددال فبد أر قددال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2083حدانا محمد بن المطنى حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن ب د بدن خالدد قدال سدماج
المنهال بن عمرو طحدث عن سايد بن جبير عدن بدن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال
ما من عبد مسلم طاود مر ضا لم طحضدر أجلده فيقدول سد ع مدرات أسدال هللا الا ديم رب الادرح الا ديم
أو طشدداي إال عددوفي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

عمرو

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

المنهددال بددن

باب
[  ] 2084حدددانا أحمددد بددن سددايد ا شددقر الر دداطي حدددانا روي بددن ع ددادة حدددانا مددرزوو أبددو عبددد هللا
الشامي حدانا رجل من أ ل الشام أخبرنا او او عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا أصداب أحدد م
الحمى ف و الحمى قطاة من النار فليط ها عنه بالماء فليستنقع نه ار جار دا ليسدتقبل جر دة المداء فيقدول

بسدم هللا اللهددم اشدف عبددده وصدددو رسدول باددد صدالة الصد ح قبددل طلدوع الشددمل فليغدتمل فيدده اددالث
لمسات االاة أطام ف و لم بب أر في االث فخمل ومو لم بب أر في خمل فس ع ف و لم بب أر فدي سد ع فتسدع

ف نها ال تكاد تجاوز تساا ب ذو هللا قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

باب التداوي بالرماد
[  ] 2085حدانا بن أبي عمر حددانا سداياو عدن أبدي حدازم قدال سد ل سدهل بدن سداد وأندا اسدمع بداي

شيء دووي جري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مندي داو علدي طداتي بالمداء
فددي ترسدده وفاطمددة تغسددل عندده الدددم وأحددرو لدده حصددير فحشددى بدده جرحدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح

[  ] 2086حدانا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عدن ال دري عدن أندل بدن مالد

قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم إنمدا مطدل المدر ا إذا بد أر وصددح دالبردة تقدع مدن السدماء فددي
ص ائها ولونها
باب
[  ] 2087حدانا عبد هللا بدن سدايد ا شدج حددانا ع دة بدن خالدد السدكوني عدن موسدى بدن محمدد بدن

إبراييم التيمي عن أبيه عن أبي سايد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم إذا دخلدتم علدى
المر ا فن سوا له في أجله ف و ذل ال برد شي ا و طيب بن سه قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 2088حدانا ناد ومحمود بن ليالو قاال حدانا أبدو أسدامة عدن عبدد الدرحمن بدن ب دد بدن جدابر

عددن إسددماعيل بددن عبيددد هللا عددن أبددي صددالح ا شدداري عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
دداو بدده فقددال أبشددر ف د و هللا طقددول ددي ندداري أسددلطها علددى عبدددي المددذنب لتكددوو

عدداد رجددال مددن وع د
ح ه من النار

[  ] 2089حدددانا إسددحاو بددن منصددور قددال أخبرنددا عبددد الددرحمن بددن مهدددي عددن سدداياو الطددوري عددن
شام بن حساو عن الحسن قال انوا برتجوو الحمى ليلة ارة لما نقص من الذنوب تدم تداب الطدب

و ليه تاب ال رائا
كتاب ال رائا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء من تره ماال فلوراته
[  ] 2090حدددانا سددايد بددن طحيددى بددن سددايد ا مددوي حدددانا أبددي حدددانا محمددد بددن عمددرو ح ددانا أبددو
سلمة عن أبي ر رة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن تدره مداال فأل لده ومدن تدره ضدياعا

ف لي قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح وفدي ال داب عدن جدابر وأندل وقدد رواه ال دري عدن أبدي

سلمة عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أطول من ذا وأتم ماندى ضدياعا ضدائاا لديل لده
شيء فانا أعوله وأن ق عليه
باب ما جاء في تاليم ال رائا
[  ] 2091حدددانا عبددد ا علددى بددن واصددل حدددانا محمددد بددن القاسددم ا سدددي حدددانا ال ضددل بددن دلهددم
حدددانا عددوب عددن شددهر بددن حوشددب عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تالم دوا
الق دراو وال درائا وعلم دوا الندداح ف د ني مقبددو
أسامة ذا الحدب

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

فيدده اضددطراب وروب أبددو

عدن عدوب رجدل عدن سدليماو بدن جدابر عدن بدن مسداود عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم حدددانا بددذل الحسددين بددن حر د

أخبرنددا أبددو أسددامة عددن عددوب بهددذا بماندداه ومحمددد بددن القاسددم

ا سدي قد ضا ه أحمد بن حنبل وليره

باب ما جاء في ميراث البنات
[  ] 2092حددانا عبددد بددن حميدد حددداني ز ر ددا بدن عدددي أخبرنددا عبيدد هللا بددن عمددرو عدن عبددد هللا بددن
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال جاءت امرأة ساد بن الر يع بابنتيها مدن سداد إلدى رسدول هللا

صلى هللا عليه وسدلم فقالدج طدا رسدول هللا اتداو ابنتدا سداد بدن الر يدع قتدل أبو مدا ماد بدوم أحدد شدهيدا
ومو عمهمددا أخددذ مالهمددا فلددم بدددع لهمددا مدداال وال تنكحدداو إال ولهمددا مددال قددال طقضددي هللا فددي ذلد فن لددج
اطددة المي دراث ف ا د

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إلددى عمهمددا فقددال أعددط ابنتددي سدداد الطلطددين وأعددط

أمهما الطمن وما بقي ف هو ل قدال أبدو عيسدى دذا حددب
محمد بن عقيل وقد رواه شر

صدحيح ال نارفده إال مدن حددب

عبدد هللا بدن

أطضا عن عبد هللا بن محمد بن عقيل

باب ما جاء في ميراث ابنة االبن مع ابنة الصلب
[  ] 2093حددانا الحسدن بدن عرفدة حددانا ب دد بدن داروو عدن سداياو الطدوري عدن أبدي ندديل ا ودي
عددن

ددل بددن شددرحبيل قددال جدداء رجددل إلددى أبددي موسددى وسددلماو بددن ر ياددة فسددالهما عددن االبنددة وابنددة

االبددن وأخددج ب وأم فقدداال لالبنددة النصددف ولألخددج مددن ا ب وا م مددا بقددي وقدداال لدده انطلددق إلددى عبددد

هللا فاساله ف نه سيتابانا فاتى عبد هللا فذ ر ذل له وأخبدره بمدا قداال قدال عبدد هللا قدد ضدللج إذا ومدا أندا
مددن المهتدددبن ولكددن أقضددي فيهمددا مددا قضددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لالبنددة النصددف والبنددة
االبددن السدددح تكملددة الطلطددين ولألخددج مددا بقددي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو ندديل

ا ودي اسمه عبد الرحمن بن ارواو الكوفي وقد رواه شع ة عن أبي نيل
باب ما جاء في ميراث اإلخوة من ا ب وا م
[  ] 2094حدانا بندار حدانا ب د بن اروو أخبرندا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن الحدارث عدن علدي

أنه قال إنكم تقرهوو ذه ارطة ل من باد وصية توصوو بها أو دبدن و ومو رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم قضى بالدبن قبل الوصية ومو أعياو بني ا م بتواراوو دوو بندي الادالت الرجدل بدرث أخداه بيده

وأمده دوو أخيدده بيده حدددانا بنددار حدددانا ب ددد بدن دداروو أخبرندا ز ر ددا بددن أبدي ازئدددة عدن أبددي إسددحاو

عن الحارث عن علي عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمطله
[  ] 2095حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو حدددانا أبددو إسددحاو عددن الحددارث عددن علددي قددال قضددى

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو أعيدداو بنددي ا م بتواراددوو دوو بنددي الاددالت قددال أبددو عيسددى ددذا
حدددب

ال نارفدده إال مددن حدددب

الحارث والامل على ذا الحدب

أبددي إسددحاو عددن الحددارث عددن علددي وقددد تكلددم باددا أ ددل الالددم فددي
عند عامة أ ل الالم

باب ميراث البنين مع البنات
[  ] 2096حدانا عبدد بدن حميدد حددانا عبدد الدرحمن بدن سداد أخبرندا عمدرو بدن أبدي نديل عدن محمدد
بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا قال جاءني رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طادودني وأندا مدر ا فدي
بنددي سددلمة فقلددج طددا نبددي هللا يددف أقسددم مددالي بددين ولدددي فلددم بددرد علددي شددي ا فن لددج ل بوصدديكم هللا فددي
أوالد م للذ ر مطل حظ ا نطيين و ارطة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقدد رواه شدع ة وابدن

عيينة وليره عن محمد بن المنكدر عن جابر
باب ميراث ا خوات
[  ] 2097حدددانا ال ضددل بددن الص د اي ال غدددادي أخبرنددا ب ددن عيينددة أخبرنددا محمددد بددن المنكدددر س ددمع

جابر بن عبد هللا طقول مرضج فاتاني رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طادودني فوجددني قدد ألمدي علدي
فدداتى ومادده أبددو بكددر وعمددر و مددا ماشددياو فتوضددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فصددب علددي مددن
وضددوئه فافقددج فقلددج طددا رسددول هللا يددف أقضددي فددي مددالي أو يددف أصددنع فددي مددالي فلددم طجبنددي شددي ا
و او له تسع أخوات حتى ن لج اطة الميدراث ل طسدت تون قدل هللا ط تديكم فدي الكاللدة و ارطدة قدال جدابر

في ن لج قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب في ميراث الاص ة
[  ] 2098حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا مسلم بن إبراييم حدانا و يب حدانا بدن طداوح عدن

أبيدده عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ألحقدوا ال درائا با لهددا فمددا بقددي فهددو ولددى
رجل ذ ر حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاو عدن مامدر عدن بدن طداوح عدن أبيده عدن بدن ع داح

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وقددد روب باضددهم عددن بددن

طاوح عن أبيه عن صلى هللا عليه وسلم مرسال
باب ما جاء في ميراث الجد
[  ] 2099حدانا الحسن بن عرفة حدانا ب د بن داروو عدن مدام بدن طحيدى عدن قتدادة عدن الحسدن

عن عمراو بدن حصدين قدال جداء رجدل إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال إو ابندي مدات فمدالي
في ميرااه قال ل ال سددح فلمدا ولدى دعداه فقدال لد سددح اخدر فلمدا ولدى دعداه قدال إو السددح ارخدر
طامة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وفي ال اب عن ماقل بن طسار

باب ما جاء في ميراث الجدة
[  ] 2100حدانا بن أبدي عمدر حددانا سداياو حددانا ال دري قدال مدرة قدال قبيصدة وقدال مدرة رجدل عدن

قبيصة بن ذه ب قال جاءت الجدة أم ا م وأم ا ب إلى أبي بكر فقالج أو بن ابندي أو بدن بنتدي مدات
وقد أخبرت أو لي في تاب هللا حقا فقال أبو بكر ما أجدد لد فدي الكتداب مدن حدق ومدا سدماج رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم قضى ل بشيء وساسال الناح قدال فسدال فشدهد المغيدرة بدن شدع ة أو رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم أعطا ا السدح قال ومن سمع ذل ما قال محمدد بدن مسدلمة قدال فاعطا دا

السدح ام جاءت الجدة ا خرب التي تخال ها إلى عمر قدال سداياو وزادندي فيده مامدر عدن ال دري ولدم

أح دده عددن ال ددري ولكددن ح تدده مددن مامددر أو عمددر قددال أو اجتماتمددا فهددو لكمددا وأبتكمددا ان ددردت بدده
فهو لها

[  ] 2101حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د ع ددن بددن شددهاب عددن عطمدداو بددن إسددحاو ب ددن
خرشددة عددن قبيصددة بددن ذه ددب قددال جدداءت الجدددة إلددى أبددي بكددر تسدداله ميرااهددا قددال فقددال لهددا مددا لد فددي
كتدداب هللا شدديء ومددا ل د فددي سددنة رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم شدديء فددارجاي حتددى أسددال الندداح
فسال الناح فقال المغيرة بن شع ة حضرت رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فاعطا دا السددح فقدال أبدو

بكدر دل ماد ليدره فقددام محمدد بددن مسدلمة ا نصدداري فقدال مطدل مددا قدال المغيدرة بدن شددع ة فان دذه لهددا

أبو بكر قدال ادم جداءت الجددة ا خدرب إلدى عمدر بدن الخطداب تسداله ميرااهدا فقدال مدا لد فدي تداب هللا
شديء ولكددن دو ذاه السدددح فد و اجتماتمددا فيدده فهدو بينكمددا وأبتكمدا خلددج بدده فهدو لهددا قدال أبددو عيسددى
وفي ال اب عن بر دة و ذا أحسن و و أصح من حدب

بن عيينة

باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها
[  ] 2102حدددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا ب ددد بددن دداروو عددن محمددد بددن سددالم عددن الشددابي عددن

مسددروو عددن عبددد هللا بددن مسدداود قددال فددي الجدددة مددع ابنهددا إنهددا أول جدددة أطامهددا رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم سدسا مدع ابنهدا وابنهدا حدي قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ال نارفده مرفوعدا إال مدن دذا الوجده

وقد ورث أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم بوراها باضهم
باب ما جاء في ميراث الخال
[  ] 2103حدددانا بندددار حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن عبددد الددرحمن بددن الحددارث عددن

حكديم بدن حكديم بدن ع داد بدن حنيدف عدن أبدي أمامددة بدن سدهل بدن حنيدف قدال تدب عمدر بدن الخطدداب
إلى أبي عبيدة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا ورسدوله مدولى مدن ال مدولى لده والخدال وارث
مددن ال وارث لدده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عائشددة والمقدددام بددن ماددد طكددرب و ددذا حدددب

صحيح

حسددن

[  ] 2104أخبرنددا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا أبددو عاصددم عددن بددن جددر ج عددن عمددرو بددن مسددلم عددن

طاوح عن عائشة قالج قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم الخدال وارث مدن ال وارث لده و دذا حددب

حسن لر ب وقد أرسله باضهم ولم بذ ر فيه عدن عائشدة واختلدف فيده أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم فددورث باضددهم الخددال والخالددة والامددة وملددى ددذا الحدددب

ذ ددب أكطددر أ ددل الالددم فددي تور د

ا رحام وأما ز د بن اابج فلم بوراهم وجال الميراث في بيج المال
باب ما جاء في الذي طموت وليل له وارث

ذوي

[  ] 2105حدددانا بندددار حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا سدداياو عددن عبددد الددرحمن بددن ا صددبهاني عددن
مجا د و و بن ورداو عن عروة عن عائشة أو مولى للنبي صلى هللا عليه وسدلم وقدع مدن عدذو نخلدة
فمدات فقددال النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم ان دروا ددل لدده مدن وارث قددالوا ال قددال فدادفاوه إلددى باددا أ ددل
القر ة و ذا حدب

حسن

باب في ميراث المولى ا س ل
[  ] 2106حددانا بددن أبدي عمددر حددانا سدداياو عدن عمددرو بدن دبنددار عدن عوسددجة عدن بددن ع دداح أو
رجال مات على عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ولدم بددع وارادا إال عبددا دو أعتقده فاعطداه النبدي
صلى هللا عليه وسلم ميرااه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن والامدل عندد أ دل الالدم فدي دذا ال داب إذا

مات الرجل ولم بتره عص ة أو ميرااه طجال في بيج مال المسلمين
باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر

[  ] 2107حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي وليددر واحددد قددالوا حدددانا سدداياو عددن ال ددري ي

وحدانا علي بن حجر أخبرنا شيم عن ال ري عن علي بن حسين عدن عمدرو بدن عطمداو عدن أسدامة
بن ز د أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال ال بدرث المسدلم الكدافر وال الكدافر المسدلم حددانا بدن أبدي

عمر حدانا ساياو حدانا ال ري نحوه قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن جدابر وعبدد هللا بدن عمدرو و دذا
حدب

حسن صحيح كدذا رواه مامدر وليدر واحدد عدن ال دري نحدو دذا وروب مالد عدن ال دري عدن

علي بن حسين عن عمر بن عطماو عن أسامة بن ز دد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه وحددب

مال و م و م ف يه مال وقد رواه باضهم عن مالد فقدال عدن عمدرو بدن عطمداو وأكطدر أصدحاب مالد
قالوا عن مال عن عمر بن عطماو وعمرو بن عطماو بن ع او و مشهور من ولد عطمداو وال طادرب
عمر بن عطماو والامدل علدى دذا الحددب

عندد أ دل الالدم واختلدف بادا أ دل الالدم فدي ميدراث المرتدد

فجاددل أكطددر أ ددل الالددم مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وليددر م المددال لوراتدده مددن المسددلمين
وقال باضهم ال براه وراتده مدن المسدلمين واحتجدوا بحددب

الكافر و و قول الشافاي

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ال بدرث المسدلم

باب ال بتوارث أ ل ملتين
[  ] 2108حدددانا حميددد بددن مسددادة حدددانا حصددين بددن نميددر عددن بددن أبددي ليلددى عددن أبددي ال يددر عددن
جدابر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم قدال ال بتدوارث أ دل ملتدين قددال أبدو عيسدى دذا حددب
من حدب

جابر إال من حدب

بن أبي ليلى

ال نارفدده

باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل
[  ] 2109حدانا قتي ة حدانا اللي

عن إسدحاو بدن عبدد هللا عدن ال دري عدن حميدد بدن عبدد الدرحمن

عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال القاتل ال بدرث قدال أبدو عيسدى دذا حددب
ال طادرب إال مدن دذا الوجده ومسدحاو بددن أبدي فدروة قدد تر ده بادا أ ددل الحددب

ال طصدح

مدنهم أحمدد بدن حنبددل

والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم أو القاتددل ال بددرث دداو القتددل عمدددا أو خطددا وقددال باضددهم إذا دداو
القتل خطا ف نه برث و و قول مال
باب ما جاء في ميراث المرأة من دطة زوجها
[  ] 2110حدددانا قتي ددة وأحمددد بددن منيددع وليددر واحددد قددالوا حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن

سايد بن المسيب قال قال عمر الدطة على الااقلة وال ترث المرأة من دطة زوجها شدي ا فداخبره الضدحاه
بن ساياو الكالبي أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم تدب إليده أو ورث امدرأة أشديم الضد ابي مدن دطدة
زوجها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو ا موال للوراة والاقل على الاص ة
[  ] 2111حدانا قتي ة حدانا الليد

عدن بدن شدهاب عدن سدايد بدن المسديب عدن أبدي ر درة أو رسدول

هللا صلى هللا عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحياو سدقط ميتدا بغدرة عبدد أو أمدة ادم أو المدرأة
التدي قضدي عليهدا بدالغرة توفيددج فقضدى رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم أو ميرااهدا لبنيهدا وزوجهددا وأو

عقلهددا علددى عصددبتها ق دال أبددو عيسددى وروب بددونل ددذا الحدددب

عددن ال ددري عددن سددايد بددن المسدديب

وأبي سلمة عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه ورواه مال عن ال دري عدن أبدي سدلمة
عن أبي ر رة ومال عن ال ري عن سايد بن المسيب عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسل

باب ما جاء في ميراث الذي طسلم على بدي الرجل
[  ] 2112حدددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو أسددامة وابددن نميددر وو يددع عددن عبددد الا د بددن عمددر بددن عبددد
الا

عن عبدد هللا بدن و دب وقدال باضدهم عدن عبدد هللا بدن و دب عدن تمديم الدداري قدال سدالج رسدول

هللا صلى هللا عليه وسلم ما السنة في الرجل من أ دل الشدره طسدلم علدى بددي رجدل مدن المسدلمين فقدال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أولى الناح بمحياه ومماته قال أبو عيسدى دذا حددب

من حدب

ال نارفده إال

عبدد هللا بدن و دب و قدال مو دب عدن تمديم الدداري وقدد أدخدل باضدهم بدين عبدد هللا بدن و دب

و ين تميم الدداري قبيصدة بدن ذه دب وال طصدح رواه طحيدى بدن حمد ة عدن عبدد الا د بدن عمدر وزاد فيده
قبيصددة بددن ذه ددب والامددل علددى ددذا الحدددب

عنددد باددا أ ددل الالددم و ددو عندددي لدديل بمتصددل وقددال

باضهم طجال ميرااه في بيدج المدال و دو قدول الشدافاي واحدتج بحددب

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أو

الوالء لمن أعتق
باب ما جاء في إبطال ميراث ولد ال نا
[  ] 2113حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن عمرو بن شايب عدن أبيده عدن جدده أو رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم قال أطمدا رجدل عدا ر بحدرة أو أمدة فالولدد ولدد زندا ال بدرث وال بدورث قدال أبدو عيسدى وقدد

روب لير بن لهياة دذا الحددب
ال برث من أبيه

عدن عمدرو بدن شدايب والامدل علدى دذا عندد أ دل الالدم أو ولدد ال ندا

باب ما جاء فيمن برث الوالء
[  ] 2114حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن عمرو بن شايب عدن أبيده عدن جدده أو رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم قال برث الوالء من برث المال قال أبو عيسى ذا حدب

ليل إسناده بالقوي

باب ما جاء ما برث النساء من الوالء
[  ] 2115حدانا اروو أبو موسى المستملي ال غدادي حددانا محمدد بدن حدرب حددانا عمدر بدن ره دة

التغلبي عن عبد الواحدد بدن عبدد هللا بدن بسدر ال صدري عدن واالدة بدن ا سدقع قدال قدال رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم المرأة تحوز االاة موار د

عتيقهدا ول يطهدا وولدد ا الدذي العندج عليده دذا حددب

لر ب ال طارب إال من ذا الوجه من حدب

حسدن

محمد بن حرب

كتاب الوصاطا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في الوصية بالطل
[  ] 2116حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن عددامر بددن سدداد بددن أبددي
وقددا

عددن أبيدده قددال مرضددج عددام ال ددتح مرضددا أش د يج مندده علددى المددوت فاتدداني رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم طاودني فقلج طا رسول هللا إو لي ماال طي ار وليل براني إال ابنتدي أفاوصدي بمدالي لده قدال
ال قلج فطلطي مالي قال ال قلج فالشطر قال ال قلج فالطل

قال الطل

والطل

طيدر إند أو تددع وراتد

ألنياء خير من أو تدعهم عالة بتك دوو النداح ومند لدن تن دق ن قدة إال أجدرت فيهدا حتدى اللقمدة ترفاهدا
إلى في امرأت قال قلج طدا رسدول هللا أخلدف عدن جرتدي قدال إند لدن تخلدف باددي فتامدل عمدال تر دد

به وجه هللا إال ازددت به رفاة ودرجدة ولالد أو تخلدف حتدى بنت دع بد أقدوام و ضدر بد اخدروو اللهدم

أما صحابي جرتهم وال ترد م على أعقابهم لكن ال ائل سداد بدن خولدة برادي لده رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم أو مددات بمكددة قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح و ددذا حدددب

وقددد روي ددذا الحدددب

مددن ليددر وجدده عددن سدداد بددن أبددي وقددا

ليل للرجل أو بوصي باكطر من الطل
هللا صلى هللا عليه وسلم والطل

طير

باب ما جاء في الضرار في الوصية

حسددن صددحيح

والامددل علددى ددذا عنددد أ ددل الالددم اندده

وقد استحب باا أ ل الالم أو بدنقص مدن الطلد

لقدول رسدول

[  ] 2117حدانا نصر بن علي الجهضمي حدانا عبد الصمد بدن عبدد الدوارث حددانا نصدر بدن علدي

و ددو جددد ددذا النصددر حدددانا ا شددا

بددن جددابر عددن شددهر بددن حوشددب عددن أبددي ر درة أندده حدادده عددن

رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال إو الرج ددل ليام ددل والمد درأة بطاع ددة هللا س ددتين س ددنة ا ددم طحض ددر ما
الموت فيضاراو في الوصية فتجدب لهمدا الندار ادم قد أر علدي أبدو ر درة ل مدن بادد وصدية بوصدى بهدا أو
دبن لير مضدار وصدية مدن هللا و إلدى قولده ل ذلد ال دوز الا ديم و قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صحيح لر ب ونصر بن علي الذي روب عن ا شا
باب ما جاء في الح

حسدن

بن جابر و جد نصر بن علي الجهضمي

على الوصية

[  ] 2118حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن أبوب عن ندافع عدن بدن عمدر قدال قدال النبدي صدلى
هللا عليه وسلم مدا حدق امدر مسدلم ببيدج ليلتدين ولده مدا بوصدي فيده إال ووصديته مكتو دة عندده قدال أبدو

عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي عدن ال دري عدن سدالم عدن بدن عمدر النبدي صدلى هللا عليده

وسلم نحوه
باب ما جاء أو النبي صلى هللا عليه وسلم لم بو
[  ] 2119حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو قطددن عمددرو بددن الهيددطم ال غدددادي حدددانا مال د بددن مغددول
عدن طلحدة بدن مصدرب قدال قلدج البدن أبدي أوفدى أوصدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال قلددج
كي ددف تب ددج الوص ددية و ي ددف أم ددر الن دداح ق ددال أوص ددى بكت دداب هللا ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

صحيح لر ب ال نارفه إال من حدب

حس ددن

مال بن مغول

باب ما جاء ال وصية لوارث
[  ] 2120حدددانا علددي بددن حجددر و ندداد قدداال حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح حدددانا شددرحبيل بددن مسددلم
الخ دوالني عددن أبددي أمامددة ال ددا لي قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول فددي خطبتدده عددام

حج ددة ال ددوداع إو هللا ق ددد أعط ددى لك ددل ذي ح ددق حق دده ف ددال وص ددية لد دوارث الول ددد لل د دراح وللا ددا ر الحج ددر
وحسابهم على هللا ومن ادعى إلى ليدر أبيده أو انتمدى إلدى ليدر مواليده فاليده لاندة هللا التابادة إلدى بدوم

ال يامددة ال تن ددق ام درأة مددن بيددج زوجهددا إال ب د ذو زوجهددا قيددل طددا رسددول هللا وال الطاددام قددال ذل د أفضددل

أموالندا ادم قددال الاار دة مددؤداة والمنحدة مددردودة والددبن مقضدي والد عيم لدارم قددال أبدو عيسددى وفدي ال دداب
عن عمرو بن خارجدة وأندل و دو حددب

حسدن صدحيح وقدد روب عدن أبدي أمامدة عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم مدن ليدر دذا الوجده ورواطدة إسدماعيل بدن عيداح عدن أ دل الادراو وأ دل الحجداز لديل بدذل

فيما ت رد به نده روب عدنهم منداكير وروابتده عدن أ دل الشدام أصدح كدذا قدال محمدد بدن إسدماعيل قدال
سماج أحمد بدن الحسدن طقدول قدال أحمدد بدن حنبدل إسدماعيل بدن عيداح أصدلح حددبطا مدن ب يدة ول يدة

أحادب

مناكير عدن الطقدات وسدماج عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن طقدول سدماج ز ر دا بدن عددي طقدول قدال

أبو إسحاو ال اري خذوا عن ب يدة مدا حددث عدن الطقدات وال تاخدذوا عدن إسدماعيل بدن عيداح مدا حددث
عن الطقات وال عن لير الطقات

[  ] 2121حددانا قتي ددة حددانا أبددو عواندة عددن قتدادة عددن شدهر بددن حوشدب عددن عبدد الددرحمن بدن لددنم

عن عمرو بن خارجة أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم خطدب علدى ناقتده وأندا تحدج جرانهدا و دي تقصدع
بجرتهددا ومو لاابهددا طسدديل بددين ت ددي فسددماته طقددول إو هللا أعطددى ددل ذي حددق حقدده وال وصددية ل دوارث
والولدد لل دراح وللادا ر الحجددر ومدن ادعدى إلددى ليدر أبيده أو انتمددى إلدى ليدر مواليدده را دة عدنهم فاليدده
لانددة هللا ال طقبددل هللا مندده صددرفا وال عدددال قددال وسددماج أحمددد بددن الحسددن طقددول قددال أحمددد بددن حنبددل ال

أبالي بحدب

شهر بن حوشب قال وسالج محمدد بدن إسدماعيل عدن شدهر بدن حوشدب فواقده وقدال إنمدا

بدتكلم فيده بدن عدوو اددم روب بدن عدوو عدن دالل بددن أبدي ز ندب عدن شدهر بددن حوشدب قدال أبدو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ببدأ بالدبن قبل الوصية
[  ] 2122حدانا بن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن أبدي إسدحاو الهمدداني عدن الحدارث عدن

علي أو النبي صلى هللا عليه وسلم قضى بالدبن قبل الوصية وأنتم تقدروو الوصدية قبدل الددبن قدال أبدو
عيسى والامل على ذا عند عامة أ ل الالم أنه ببدأ بالدبن قبل الوصية
باب ما جاء في الرجل بتصدو أو طاتق عند الموت

[  ] 2123حدانا بندار حدانا عبد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن أبدي حبي دة

الطائي قال أوصى الي أخي بطائ ة من ماله فلقيج أبا الددرداء فقلدج إو أخدي أوصدى إلدي بطائ دة مدن
ماله فدابن تدرب لدي وضداه فدي ال قدراء أو المسداكين أو المجا ددبن فدي سدبيل هللا فقدال أمدا أندا فلدو ندج
لم أعددل بالمجا ددبن سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مطدل الدذي طاتدق عندد المدوت مطدل
الذي بهدي إذا ش ع قال أبو عيسى ذا حدب
[  ] 2124حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

حسن صحيح

عددن بددن شددهاب عددن عددروة أو عائشددة أخبرتدده أو بر درة جدداءت

تسدتاين عائ شدة فدي تابتهدا ولدم تكددن قضدج مدن تابتهدا شدي ا فقالدج لهددا عائشدة ارجادي إلدى أ لد فد و
أحبوا أو أقضي عند

تابتد و كدوو لدي والهه فالدج فدذ رت ذلد بر درة

لهدا فدابوا وقدالوا إو شداءت

أو تحتسددب عليد د و كددوو لن ددا والهه فلت اددل ف ددذ رت ذل د لرس ددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم فق ددال له ددا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابتاعي فاعتقي ف نما الوالء لمن أعتق ام قدام رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم فقددال مددا بددال أقدوام طشددترطوو شددروطا ليسددج فددي تدداب هللا مددن اشددترط شددرطا لدديل فددي تدداب هللا
فليل له ومو اشدترط مائدة مدرة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي مدن ليدر وجده عدن

عائشة والامل ذا عند أ ل الالم أو الوالء لمن أعتق
كتاب الوالء واله ة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء أو الوالء لمن أعتق
[  ] 2125حدددانا بندددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن منصددور عددن إب دراييم عددن

ا سود عن عائشة أنها أرادت أو تشتري بر رة فاشدترطوا الدوالء فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم الدوالء
لمن أعطى الطمن أو لمن ولي النامة قال أبو عيسى وفي ال اب عن بن عمر وأبدي ر درة و دذا حددب

حسن صحيح والامل على ذا عند أ ل الالم
باب ما جاء في النهي عن بيع الوالء وعن بته
[  ] 2126حدددان ا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة حدددانا عبددد هللا بددن دبنددار سددمع عبددد هللا بددن

عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن بيددع الدوالء وعددن بتدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح ال نارفه إال من حدب

عبد هللا بن دبنار عن بن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

أندده نهددى عددن بيددع ال دوالء وعددن بتدده وقددد رواه شددع ة وسدداياو الطددوري ومال د بددن أنددل عددن عبددد هللا بددن
دبنار و روب عن شع ة قال لوددت أو عبد هللا بن دبنار حدين حددث بهدذا الحددب

أقوم إليه فاقبل رأسه وروب طحيى بن سليم ذا الحدب

أذو لدي حتدى ندج

عن عبيد هللا بدن عمدر عدن ندافع عدن بدن عمدر

عدن الن بددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو و ددم و ددم فيدده طحيددى بددن سددليم والصددحيح عددن عبيددد هللا بددن عمددر
عدن عبدد هللا بدن دبنددار عدن بدن عمددر عدن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم كدذا رواه ليددر واحدد عدن عبيددد
هللا بن عمر قال أبو عيسى وت رد عبد هللا بن دبنار بهذا الحدب
باب ما جاء فيمن تولى لير مواليه أو ادعى إلى لير أبيه
[  ] 2127حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمدل عدن إبدراييم التيمدي عدن أبيده قدال خطبندا علدي
فقال من زعم أو عندنا شدي ا نقدرهه إال تداب هللا و دذه الصدحي ة صدحي ة فيهدا أسدناو اإلبدل وأشدياء مدن
الجراحات فقد ذب وقال فيها قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم المدبندة حدرام مدا بدين عيدر إلدى ادور
فمددن أحدددث فيهددا حددداا أو اوب محددداا فاليدده لانددة هللا والمالئكددة والندداح أجماددين ال طقبددل هللا مندده بددوم

ال يامة صرفا وال عدال ومن ادعى إلى لير أبيه أو تولى لير مواليده فاليده لاندة هللا والمالئكدة والنداح

أجمادين ال طقبددل مندده صدرب وال عددل وذمددة المسددلمين واحدددة طسدداى بهدا أدنددا م قددال أبددو عيسددى وروب
باضهم عن ا عمل عدن إبدراييم التيمدي عدن الحدارث بدن عدن علدي نحدوه قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح وقد روي من لير وجه عن علي عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في الرجل بنت ي من ولده

[  ] 2128حدانا عبد الج دار بدن الادالء بدن عبدد الج دار الاطدار وسدايد بدن عبدد الدرحمن المخ ومدي

قاال حدانا ساياو عن ال ري عن سايد بدن المسديب عدن أبدي ر درة قدال جداء رجدل مدن بندي فد ارة إلدى

النبي صلى هللا عليه وسلم فقال طا رسول هللا إو ام أرتدي ولددت لالمدا أسدود فقدال النبدي صدلى هللا عليده
وسلم ل ل من إبل قال نام قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها أورو قدال نادم إو فيهدا لورقدا قدال
أنى أتا ا ذل قال لال عرقا ن عها قال فهذا لال عرقا ن عه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في القافة
[  ] 2129حددانا قتي دة حددانا الليد

عدن بدن شددهاب عدن عدروة عدن عائشددة أو النبدي صدلى هللا عليدده

وسددلم دخددل عليهددا مسددرو ار تبددرو أسددار ر وجهدده فقددال ألددم تددري أو مج د از ن ددر ان ددا إلددى ز ددد بددن حاراددة
وأسامة بن ز د فقال ذه ا قدام باضها من باا قال أبو عيسى دذا حددب

بن عيينة ذا الحدب

حسدن صدحيح وقدد روب

عن ال ري عن عروة عن عائشة وزاد فيه ألدم تدري أو مجد از مدر علدى ز دد بدن

حاراة وأسامة بن ز د قد لطيا رهوسهما و دت أقدامهما فقال إو ذه ا قدام باضها مدن بادا و كدذا

حدانا سايد بن عبد الرحمن ولير واحد عن ساياو بن عيينة ذا الحدب
عائشة و ذا حدب
باب في ح

حسن صحيح وقد احتج باا أ ل الالم بهذا الحدب

عدن ال دري عدن عدروة عدن
في إقامة أمر القافة

النبي صلى هللا عليه وسلم على التهادي

[  ] 2130حدددانا أز ددر بددن مددرواو ال صددري حدددانا محمددد بددن سدواء حدددانا أبددو ماشددر عددن سددايد عددن

أبي ر رة عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال تهدادوا فد و الهدطدة تدذ ب وحدر الصددر وال تحقدرو جدارة
لجارتها ولو شق فرسن شاة قال أبو عيسدى دذا حددب

لر دب مدن دذا الوجده وأبدو ماشدر اسدمه نجديح

مولى بني اشم وقد تكلم فيه باا أ ل الالم من قبل ح ه
باب ما جاء في رايية الرجوع في اله ة
[  ] 2131حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا إسددحاو بدن بوسددف ا زرو حددانا حسددين المكتدب عددن عمددرو

بن شايب عن طاوح عن بن عمر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مطدل الدذي طاطدي الاطيدة
ام برجع فيها الكلب أكل حتى إذا ش ع قاء ام عاد فرجع في قي ه قال أبو عيسدى وفدي ال داب عدن بدن
ع اح وعبد هللا بن عمرو
[  ] 2132حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا بددن أبددي عدددي عددن حسددين المالددم عددن عمددرو بددن شددايب
حداني طاوح عن بن عمر وابن ع اح برفااو الحدب

قال ال طحل للرجل أو طاطي عطيدة ادم برجدع

فيهددا إال الوالددد فيمددا طاطددي ولددده ومطددل الددذي طاطددي الاطيددة اددم برجددع فيهددا مطددل الكلددب أكددل حتددى إذا

شد ع قدداء ادم عدداد فدي قي دده قدال أبددو عيسدى ددذا حددب

حسددن صدحيح قددال الشدافاي ال طحددل لمدن و ددب

ي ة أو برجع فيها إال الوالد فله أو برجع فيمدا أعطدى ولدده واحدتج بهدذا الحددب

تدم تداب الدوالء واله دة

و ليه تاب القدر
كتاب القدر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في التشدبد في الخو

في القدر

[  ] 2133حدددانا عبددد هللا بددن مااو ددة الجمحددي ال صددري حدددانا صددالح المددري عددن شددام بددن حسدداو
عن محمد بن سير ن عن أبي ر رة قدال خدرق عليندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ونحدن نتندازع فدي
القددر فغضدب حتددى احمدر وجهدده حتدى انمددا فقدة فدي وجنتيدده الرمداو فقددال أبهدذا أمدرتم أم بهدذا أرسددلج

إليكم إ نما ل من او قبلكم حين تنازعوا في ذا ا مر ع مدج علديكم ع مدج علديكم أال تتندازعوا فيده
قدال أبددو عيسدى وفددي ال داب عددن عمدر وعائشددة وأندل و ددذا حددب
حدب

لر ددب ال نارفده مددن دذا الوجدده مددن

صالح المري وصالح المري له لرائب بن رد بها ال بتابع عليها

باب ما جاء في حجاق ادم وموسى عليهما السالم
[  ] 2134حدددانا طحيددى بددن حبي ددب بددن عر ددي ح دددانا الماتمددر بددن سددليماو ح دددانا أبددي عددن س ددليماو
ا عمل عن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال احدتج ادم وموسدى فقدال
موسدى طددا ادم أنددج الددذي خلقد هللا بيددده ون ددد فيد مدن روحدده ألو ددج الندداح وأخددرجتهم مددن الجنددة قددال
فقددال ادم وأنددج موسددى الددذي اصددط اه هللا بكالمدده أتلددومني علددى عمددل عملتدده ت دده هللا علددي قبددل أو

طخلددق السددماوات وا ر
ح دددب

قددال فحددج ادم موسددى قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عمددر وجندددب و ددذا

حس ددن ص ددحيح لر ددب م ددن ددذا م ددن ح دددب

س ددليماو التيم ددي ع ددن ا عم ددل وق ددد روب با ددا

أ صحاب ا عمل عن ا عمل عن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه
وقال باضهم عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي سدايد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقدد روي
ذا الحدب

من لير وجه عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في الشقاء والساادة
[  ] 2135حدددانا بن دددار حدددانا عب ددد ال ددرحمن بددن مه دددي ح دددانا شددع ة ع ددن عاص ددم بددن عب ددد هللا ق ددال
سماج سالم بن عبد هللا طحدث عن أبيه قال قال عمر طا رسول هللا أرأبج ما نامدل فيده أمدر مبتددع أو

مبتدددأ أو فيمددا قددد فددرغ مندده فقددال فيمددا قددد فددرغ مندده طددا بددن الخطدداب و ددل ميسددر أمددا مددن دداو مددن أ ددل
الساادة ف نه طامل للساادة وأما من او من أ ل الشقاء ف نه طامدل للشدقاء قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب
عن علي وحذط ة بن أسيد وأنل وعمراو بن حصين حدب

حسن صحيح

[  ] 2136حددانا الحسددن بددن علددي الحلدواني حدددانا عبددد هللا بددن نميددر وو يددع عددن ا عمددل عددن سدداد
بن عبيدة عن أبي عبد الدرحمن السدلمي عدن علدي قدال بينمدا نحدن مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
و و بنكج في ا ر

إذ رفع رأسه إلى السماء ام قال ما منكم مدن أحدد إال قدد علدم وقدال و يدع إال قدد

كتب مقاده من النار ومقاده من الجنة قالوا أفال نتكل طا رسول هللا قال ال اعملدوا فكدل ميسدر لمدا خلدق
له قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو ا عمال بالخواتيم
[  ] 2137حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن ز د بن و ب عن عبد هللا بدن مسداود قدال

حدانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و و الصادو المصدوو إو أحد م طجمع خلقه فدي بطدن أمده فدي

أر اددين بومددا اددم طكددوو علقددة مطددل ذل د اددم طكددوو مضددغة مطددل ذل د اددم برسددل هللا إليدده المل د فيددن د فيدده

و ؤمر بار ع طكتب رزقه وأجله وعمله وشدقي أو سدايد فوالدذي ال إلده ليدره إو أحدد م ليامدل بامدل أ دل

الجنة حتى ما طكوو بينه و ينها إال ذراع ام طسبق عليده الكتداب فيخدتم لده بامدل أ دل الندار فيددخلها ومو
أحد م ليامل بامل أ ل النار حتى ما طكوو بينه و ينها إال ذراع ام طسبق عليه الكتداب فيخدتم لده بامدل
أ ل الجنة فيدخلها قدال أبدو عيسدى و دذا حددب

حسدن صدحيح حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن

سايد حدانا ا عمل حدانا ز د بن و ب عن عبد هللا بدن مسداود قدال حددانا رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم فددذ ر مطلدده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وأنددل وسددماج أحمددد بددن الحسددن قددال
سدماج أحمدد بدن حنبدل طقددول مدا أربدج بايندي مطددل طحيدى بدن سدايد القطدداو و دذا حددب

حسدن صددحيح

وقد روب شع ة والطوري عن ا عمل نحوه حدانا محمدد بدن الادالء حددانا و يدع عدن ا عمدل عدن ز دد

نحوه

باب ما جاء ل مولود بولد على ال طرة
[  ] 2138ح دددانا محم ددد ب ددن طحي ددى القطا ددي ال ص ددري ح دددانا عب ددد الا د د ب ددن ر يا ددة البن دداني ح دددانا
ا عمل عن أبي صالح عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دل مولدود بولدد علدى
الملة فابواه بهودانه أو بنصرانه أو طشر انه قيل طا رسول هللا فمن ل قبل ذل قدال هللا أعلدم بمدا دانوا
عداملين بدده حدددانا أبددو ر ددب والحسدين بددن حر د

قدداال حدددانا و يددع عدن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن

أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه بماندداه وقددال بولددد علددى ال ط درة قددال أبددو عيسددى ددذا
حدددب

حسددن صددحيح وقددد رواه شددع ة وليدره عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم وفي ال اب عن ا سود بن سر ع

باب ما جاء ال برد القدر إال الدعاء
[  ] 2139حددانا محمدد بدن حميدد الدرازي وسدايد بدن طاقدوب قداال حددانا طحيدى بدن الضدر ل عدن أبدي
مددودود عددن سددلي ماو التيمددي عددن أبددي عطمدداو النهدددي عددن سددلماو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم ال برد القضداء إال الددعاء وال ب دد فدي الامدر إال البدر قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن أبدي أسديد
و دذا حدددب

حسددن لر دب مددن حدددب

سددلماو ال نارفده إال مددن حدددب

اانداو أحددد ما طقدال لدده فضدة و ددو الدذي روب ددذا الحددب

طحيددى بدن الضددر ل وأبددو مددودود

اسددمه فضدة بصددري وارخدر عبددد الا د بددن

أبي سليماو أحد ما بصري وا خر مدني و انا في عصر واحد
باب ما جاء أو القلوب بين إص اي الرحمن

[  ] 2140حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عدن أبدي سداياو عدن أندل قدال داو رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم طكطر أو طقول طدا مقلدب القلدوب ابدج قلبدي علدى دبند فقلدج طدا رسدول هللا امندا بد

و ما ج ج به فهل تخاب علينا قال نام إو القلوب بين إص اين مدن أصدابع هللا طقلبهدا يدف طشداء قدال

أبو عيسى وفي ال اب عن النواح بن سمااو وأم سلمة وعبد هللا بن عمرو وعائشة و دذا حددب

حسدن

و كذا روب ليدر واحدد عدن ا عمدل عدن أبدي سداياو عدن أندل وروب باضدهم عدن ا عمدل عدن أبدي
ساياو عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم وحدب
باب ما جاء أو هللا تب تابا

أبي ساياو عن أنل أصح

ل الجنة وأ ل النار

[  ] 2141حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن أب دي قبيددل عددن ش د ي بددن مدداتع عددن عبددد هللا بددن عمددرو بددن

الااص ددي ق ددال خ ددرق علين ددا رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم وف ددي ب ددده تاب دداو فق ددال أت دددروو م ددا ددذاو

الكتاباو فقلنا ال طا رسول هللا إال أو تخبرنا فقدال للدذي فدي بدده اليمندى دذا تداب مدن رب الادالمين فيده

أسدماء أ دل الجندة وأسدماء ابدائهم ون دائلهم ادم أجمدل علدى اخدر م فدال بد اد فديهم وال بدنقص مدنهم أبددا ادم
قال للذي في شماله ذا تاب من رب الاالمين فيه أسماء أ ل النار وأسدماء ابدائهم ون دائلهم ادم أجمدل
على اخر م فال ب اد فيهم وال بنقص منهم أبددا فقدال أصدحابه فاديم الامدل طدا رسدول هللا إو داو أمدر قدد

فددرغ من د ه فقددال سددددوا وقددار وا ف د و صدداحب الجنددة طخددتم لدده بامددل أ ددل الجنددة ومو عمددل أي عمددل ومو
صدداحب النددار طخددتم لدده بامددل أ ددل النددار ومو عمددل أي عمددل اددم قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
بيدطه فنبذ ما ام قال فرغ ر كم من الع اد فر ق في الجنة وفر ق في الساير حدانا قتي دة حددانا بكدر بدن
مضر عن أبي قبيل نحوه قال أبو عيسدى وفدي ال داب عدن بدن عمدر و دذا حددب

حسدن لر دب صدحيح

وأبو قبيل اسمه حبي بن انة
[  ] 2142حددانا علدي بدن حجدر حدددانا إسدماعيل بدن جا در عدن حميددد عدن أندل قدال قدال رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم إذا أراد هللا بابدد خيد ار اسدتامله فقيدل يدف طسدتامله طدا رسدول هللا قدال بوفقده لامدل
صالح قبل الموت قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ال عدوب وال امة وال ص ر
[  ] 2143حدانا بندار حدانا عبد الرحمن بن مهددي حددانا سداياو عدن عمدارة بدن القاقداع حددانا أبدو

زرعددة بددن عمددرو بددن جر ددر قددال حدددانا صدداحب لنددا عددن ب دن مسدداود قددال قددام فينددا رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم فقددال ال طادددي شدديء شددي ا فقددال أع اربددي طددا رسددول هللا ال ايددر الجددرب الحش د ة بذن دده فتجددرب

اإلبددل لهددا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فمددن أجددرب ا ول ال عدددوب وال ص د ر خلددق هللا ددل

ن ل و تب حياتها ورزقها ومصائبها قال أبو عيسى وفي ال اب عن أبي ر درة وابدن ع داح وأندل قدال
وسددماج محمددد عمددرو بددن صد واو الطق ددي ال صددري قددال سددماج علددي بددن المدددبني طقددول لددو حل ددج بددين
الر ن والمقام لحل ج أني لم أر أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي
باب ما جاء في اإلطماو بالقدر خيره وشره
[  ] 2144حدددانا أبددو الخطدداب ز دداد بددن طحيددى ال صددري حدددانا عبددد هللا بددن ميمددوو عددن جا ددر ب ددن

محمددد عددن أبيدده عددن جددابر بددن عبددد هللا قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال بددؤمن عبددد حتددى
بدؤمن بالقدددر خيدره وشدره حتددى طالدم أو مددا أصددابه لدم طكددن ليخط دده وأو مدا أخطدداه لددم طكدن ليصددي ه قددال
ال نارفده إال مدن حددب

أبو عيسى وفي ال اب عن ع ادة وجدابر وعبدد هللا بدن عمدرو و دذا حددب
هللا بن ميموو وعبد هللا بن ميموو منكر الحدب

عبدد

[  ] 2145حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود قددال أن انددا شددع ة عددن منصددور عددن ر اددي بددن
خراح عن علي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال بدؤمن عبدد حتدى بدؤمن بدار ع طشدهد أو ال
إلدده إال هللا وأن ددي محمددد رس ددول هللا باطنددي ب ددالحق و ددؤمن ب ددالموت و ال ا د

با ددد المددوت و ددؤمن بالق دددر

حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا النضددر بددن شددميل عددن شددع ة نحددوه إال أندده قددال ر اددي عددن رجددل عددن
علي قال أبو عيسى حدب

أبدي داود عدن شدع ة عنددي أصدح مدن حددب

النضدر روب ليدر واحدد عدن

منصددور عددن ر اددي عددن علددي حدددانا الجددارودي قددال سددماج و ياددا طقددول بلغنددا أو ر عيددا لددم طكددذب فددي

اإلسالم ذبة
باب ما جاء أو الن ل تموت حي

ما تب لها

[  ] 2146حددانا بنددار حددانا مؤمدل حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن مطدر بدن عكدامل قدال قددال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا قضددى هللا لابددد أو طمددوت بددار
عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ع د ة و ددذا حدددب

صدلى هللا عليدده وسدلم ليددر ددذا الحددب

جاددل لدده إليهددا حاجددة قددال أبددو

حسددن لر ددب وال طاددرب لمطددر بددن عكددامل عددن النبددي

حدددانا محمدود بددن لدديالو حددانا مؤمددل وأبدو داود الح ددري عددن

ساياو نحوه
[  ] 2147حددانا أحمددد بدن منيددع وعلدي بددن حجدر المانددى واحدد قدداال حددانا إسددماعيل بدن إبدراييم عددن
أبدوب عدن أبدي الملديح بدن أسدامة عدن أبدي عد ة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا قضدى هللا
لابد أو طموت بار

جال له إليهدا حاجدة أو قدال بهدا حاجدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صدحيح وأبدو

ع ة له صح ة واسمه طسار بن عبد وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهدذلي و قدال ز دد بدن

أسامة
باب ما جاء ال ترد الرقى وال الدواء من قدر هللا شي ا
[  ] 2148حدانا سايد بن عبدد الدرحمن المخ ومدي حددانا سداياو بدن عييندة عدن بدن أبدي خ امدة عدن

أبيه أو رجال أتى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال طدا رسدول هللا أ أربدج رقدى نسدترقيها ودواء نتدداوب بده
تقاة نتقيها ل ترد من قدر هللا شي ا فقال ي من قدر هللا قال أبدو عيسدى دذا حددب
حدب

ال نارفده إال مدن

ال ري وقد روب لير واحد ذا ساياو عن ال ري عن أبدي خ امدة عدن أبيده و دذا أصدح و كدذا

قال لير واحد عن ال ري عن أبي خ امة عن أبيه
باب ما جاء في القدر ة

[  ] 2149حدانا واصل بن عبد ا على الكوفي حدانا محمد بن فضيل عدن القاسدم بدن حبيدب وعلدي
بددن ن د ار عددن ن د ار عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم صددن او مددن
أمتي ليل لهما في اإلسالم نصيب المرج ة والقدر دة قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عمدر وابدن عمدر
و ارفدع بددن خددطج و ددذا حدددب

لر دب حسددن صددحيح حددانا محمددد بددن ارفدع حدددانا محمددد بدن بشددر حدددانا

سالم بن أبي عمرة عن عكرمة عن بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب
[  ] 2150حدانا أبو ر رة محمد بن فراح ال صري حدانا أبدو قتي دة حددانا أبدو الادوام عدن قتدادة عدن

مطرب بن عبد هللا بن الشدخير عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مطدل بدن ادم وملدى جن ده

تسددع وتسدداوو منيددة إو أخطاتدده المناطددا وقددع فددي الهددرم حتددى طمددوت قددال أبددو عيسددى و ددذا حدددب

حسددن

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه وأبو الاوام و عمراو و و بن داود القطاو
باب ما جاء في الرضا بالقضاء
[  ] 2151حدانا محمد بن بشار حدانا أبو عامر عن محمدد بدن أبدي حميدد عدن إسدماعيل بدن محمدد
بن ساد بن أبي وقا

عن أبيه عن ساد قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدن سداادة بدن ادم

رضاه بما قضى هللا له ومن شقاوة بدن ادم تر ده اسدتخارة هللا ومدن شدقاوة بدن ادم سدخطه بمدا قضدى هللا
لدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

محمددد بددن أبددي حميددد و قددال لدده أطضددا

حماد بن أبي حميد و و أبو إبراييم المدني وليل و بالقوي عند أ ل الحدب
باب

[  ] 2152حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو عاصددم حدددانا حيددوة بددن شددر ح أخبرنددي أبددو صددخر قددال

حداني نافع أو بن عمر جاءه رجدل فقدال إو فالندا طقد أر عليد السدالم فقدال لده إنده بلغندي أنده قدد أحددث

ف و او قد أحدث فال تقرئه مني السالم ف ني سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول طكدوو فدي
ذه ا مة أو في أمتي الشد منده خسدف أو مسدد أو قدذب فدي أ دل القددر قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح لر ب وأبو صخر اسمه حميد بن ز اد

[  ] 2153حدانا قتي ة حدانا رشدبن بن ساد عن أبي صدخر حميدد بدن ز داد عدن ندافع عدن بدن عمدر

عن النبي صلى هللا عليه وسلم طكوو في أمتي خسف ومسد وذل في المكذبين بالقدر
باب

[  ] 2154حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الددرحمن بددن ز ددد بددن أبددي الم دوالي الم نددي عددن عبيددد هللا بددن عبددد
الرحمن بن مو ب عن عمرة عدن عائشدة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سدتة لاندتهم لادنهم

هللا و ددل نبددي دداو ال ائددد فددي تدداب هللا والمكددذب بقدددر هللا والمتسددلط بددالجبروت لياد بددذل مددن أذل هللا
و ذل من أع هللا والمستحل لحرم هللا والمستحل من عترتي ما حرم هللا والتاره لسدنتي قدال أبدو عيسدى
كذا روب عبد الرحمن بدن أبدي المدوالي دذا الحددب

عدن عبيدد بدن عبدد الدرحمن بدن مو دب عدن عمدرة

عددن عائشددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ورواه سدداياو الطددوري وح ددص بددن ايدداث وليددر واحددد عددن
عبيد هللا بن عبد الرحمن بن مو ب عن علي بدن حسدين عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال و دذا

أصح

[  ] 2155حددانا طحيدى بدن موسددى حددانا أبدو داود الطيالسددي حددانا عبدد الواحدد بددن سدليم قدال قدددمج

مكددة فلقيددج عطدداء بددن ر دداي فقلددج لدده طددا أبددا محمددد إو أ ددل ال صدرة طقولددوو فددي القدددر قددال طددا بنددي أتق د أر
القراو قلج نام قال فاق أر ال خرب قال فقرأت ل حم والكتاب المبين إندا جالنداه قراندا عر يدا لالكدم تاقلدوو

ومنه في أم الكتاب لدبنا لالي حكيم و فقدال أتددري مدا أم الكتداب قلدج هللا ورسدوله أعلدم قدال ف نده تداب
كت ه هللا قبل أو طخلق السماوات وقبل أو طخلق ا ر

فيده إو فرعدوو مدن أ دل الندار وفيده ل تبدج بددا

أبدي لهدب وتددب و قدال عطدداء فلقيدج الوليدد بددن ع دادة بددن الصدامج صداحب رسددول هللا صدلى هللا عليدده
وسلم فسدالته مدا داو وصدية أبيد عندد المدوت قدال دعداني أبدي فقدال لدي طدا بندي اتدق هللا واعلدم أند لدن
تتقددي هللا حتددى تددؤمن بدداهلل وتددؤمن بالقدددر لدده خي دره وش دره ف د و مددج علددى ليددر ددذا دخلددج النددار إنددي
سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إو أول مدا خلدق هللا القلدم فقدال اكتدب فقدال مدا أكتدب قدال

اكتب القدر ما او وما و ائن إلى ا بد قال أبو عيسى و ذا حدب

لر ب من ذا الوجه

باب
[  ] 2156حدددانا إب دراييم بددن عبددد هللا بددن المنددذر ال ددا لي الصددنااني حدددانا عبددد هللا بددن ب ددد المقبددري

حددانا حيدوة بدن شدر ح حدداني أبددو دانة الخدوالني أنده سدمع أبدا عبددد الدرحمن الحبلدي طقدول سدماج عبددد
هللا ب ددن عم ددرو طق ددول س ددماج رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم طق ددول ق دددر هللا المق ددادبر قب ددل أو طخل ددق
السماوات وا ر
باب

بخمسين ألف سنة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 2157حددانا أبدو ر دب محمدد بدن الادالء ومحمدد بدن بشدار قداال حددانا و يدع عدن سداياو الطددوري

عددن ز دداد بددن إسددماعيل عددن محمددد بددن ع داد بددن جا ددر المخ ومددي عددن أبددي ر درة قددال جدداء مشددر و

قدر ل إلدى رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طخاصددموو فدي القدددر فن لدج ددذه ارطدة ل بددوم طسدحبوو فددي
الندار علدى وجدو هم ذوقدوا مدل سدقر إندا دل شدديء خلقنداه بقددر و قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حدانا قبيصة حدانا عبد الرحمن بن ز د الحدب

صددحيح

المتقدم تم تاب القدر و ليه تاب ال تن

كتاب تاب ال تن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء ال طحل دم امر مسلم إال ب حدب االث
[  ] 2158حدانا أحمد بن الضبي حدانا حماد بن ز د عن طحيى بدن سدايد عدن أبدي أمامدة بدن سدهل

بددن حنيددف أو عطمدداو بددن ع دداو أشددرب بددوم الدددار فقددال أنشددد م هللا أتالمددوو أو رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم قال ال طحل دم امدر مسدلم إال ب حددب ادالث زندا بادد إحصداو أو ارتدداد بادد إسدالم أو قتدل

ن سددا بغيددر حددق فقتددل بدده فددحهللا مددا زنيددج فددي جا ليددة وال فددي إسددالم وال ارتددددت منددذ باطاددج رسددول هللا
صددلى هللا عليد ه وسددلم وال قتلددج الددن ل التددي حددرم هللا فد م تقتلددونني قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن بددن
مساود وعائشة وابن ع اح و ذا حدب

حسن ورواه حماد بدن سدلمة عدن طحيدى بدن سدايد فرفاده وروب

طحيى بن سايد القطاو ولير واحد عن طحيدى بدن سدايد دذا الحددب
الحدب

فداوق وه ولدم برفادوه وقدد روي دذا

من لير وجه عن عطماو عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرفوعا

باب ما جاء دماه م وأموالكم عليكم حرام
[  ] 2159ح دددانا ن دداد ح دددانا أب ددو ا ح ددو
ا حدو

ع ددن ش ددبيب ب ددن لرق دددة ع ددن س ددليماو ب ددن عم ددرو ب ددن

عددن أبيدده قدال سددماج رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم طقدول فددي حجددة الدوداع للندداح أي بددوم

ددذا قددالوا بددوم الحددج ا كبددر قددال ف د و دمدداءكم وأم دوالكم وأع ارضددكم بيددنكم ح درام حرمددة بددومكم ددذا فددي
بلدد م دذا أال ال طجنددي جداو إال علددى ن سده أال ال طجنددي جداو علددى ولدده وال مولددود علدى والددده أال ومو

الشيطاو قد أطل من أو طابد في بالد دم دذه أبددا ولكدن سدتكوو لده طاعدة فيمدا تحتقدروو مدن أعمدالكم

فسيرضدى بده قدال أبدو عيسددى وفدي ال داب عدن أبددي بكدرة وابدن ع داح وجددابر وحدذطم بدن عمدرو السددادي

و ذا حدب

لرقدة

حسدن صدحيح وروب ازئددة عدن شدبيب بدن لرقددة نحدوه وال نارفده إال مدن حددب

شدبيب بدن

باب ما جاء ال طحل لمسلم أو بروع مسلما
[  ] 2160حدانا بندار حدانا طحيى بن سايد حدانا بن أبي ذئدب حددانا عبدد هللا بدن السدائب بدن ب دد
عن أبيه عن جده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال طاخدذ أحدد م عصدا أخيده الع دا أو جدادا
فمن أخذ عصا أخيه فليرد ا إليده قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن بدن عمدر وسدليماو بدن صدرد وجاددة

وأبي ر رة و ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

قد سمع من النبي صلى هللا عليه وسلم أحادب
سد ع سدنين ووالدده ب دد بدن السدائب لده أحادبد

بن أبي ذئب والسدائب بدن ب دد لده صدح ة

و و لالم ون ا النبي صلى هللا عليه وسدلم و دو بدن
دو مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقددد روب

عن النبي صلى هللا عليه وسلم والسائب بن ب د و بن أخج نمر

[  ] 2161حدانا قتي ة حدانا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن بوسف عدن السدائب بدن ب دد قدال حدج
ب د مع النبي صلى هللا عليه وسلم حجة الدوداع وأندا بدن سد ع سدنين فقدال علدي بدن المددبني عدن طحيدى

بدن سدايد القطداو داو محمددد بدن بوسدف ابتدا صدداحب حددب

و داو السدائب بددن ب دد جدده و داو محمددد

بن بوسف طقول حداني السائب بن ب د و و جدي من قبل أمي
باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسالي
[  ] 2162حدانا عبد هللا بن الص اي الاطار الهاشمي حدانا محبوب بدن الحسدن حددانا خالدد الحدذاء

عن محمد بن سير ن عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال مدن أشدار علدى أخيده بحدبددة
لانتدده المالئكددة قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي بكددر وعائشددة وجددابر و ددذا حدددب
لر ددب مددن ددذا الوجدده طسددتغرب مددن حدددب

حسددن صددحيح

خالددد الحددذاء ورواه أبددوب عددن محمددد بددن سددير ن عددن أبددي

ر درة نحدوه ولددم برفاد ه وزاد فيدده ومو داو أخدداه بيده وأمدده قدال وأخبرنددا بدذل قتي ددة حددانا حمدداد بدن ز ددد

عن أبوب بهذا

باب ما جاء في النهي عن تااطي السيف مسلوال
[  ] 2163حدددانا عبددد هللا بددن مااو ددة الجمحددي ال صددري حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن أبددي ال يددر عددن
جابر قال نهى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو بتاداطى السديف مسدلوال قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب
عن أبي بكرة و ذا حدب

حسن لر دب مدن حددب

حمداد سدلمة وروب بدن لهيادة دذا الحددب

ال يددر عددن جددابر وعددن بنددة الجهنددي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وحدددب

عدن أبدي

حمدداد بددن سددلمة عندددي

أصح
باب ما جاء من صلى الص ح فهو في ذمة هللا
[  ] 2164حدددانا بندددار حدددانا مادددي بددن سددليماو حدددانا بددن عجددالو عددن أبيدده عددن أبددي ر درة عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن صددلى الص د ح فهددو فددي ذمددة هللا فددال بت اددنكم هللا بشدديء مددن ذمتدده
قال أبو عيسى وفي ال اب عن جندب وابن عمر و ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في ل وم الجماعة
[  ] 2165حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا النضددر بددن إسددماعيل أبددو المغي درة عددن محمددد بددن سددوقة عددن
عبددد هللا بددن دبنددار عددن بددن عمددر قددال خطبنددا عمددر بالجابيددة فقددال طددا أبهددا الندداح إنددي قمددج فدديكم مقددام

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينا فقال أوصيكم باصدحابي ادم الدذبن بلدونهم ادم الدذبن بلدونهم ادم ط شدو
الكددذب حتددى طحلددف الرجددل وال طسددتحلف و شددهد الشددا د وال طستشددهد أال ال طخلددوو رجددل بددامرأة إال دداو

االطهما الشيطاو عليكم بالجماعة ومطاكم وال رقة ف و الشيطاو مع الواحد و دو مدن اإلاندين أبادد مدن أراد

بحبوحة الجنة فيل م الجماعة من سرته حسنته وساءته سي ته فذل المدؤمن قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح لر دب مدن دذا الوجده وقدد رواه بدن الم داره عدن محمدد بدن سدوقة وقدد روي دذا الحددب
من لير وجه عن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم

[  ] 2166حددانا طحيدى بدن موسدى حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا إبدراييم بدن ميمدوو عدن بدن طداوح عددن
أبيدده عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بددد هللا مددع الجماعددة ددذا حدددب

حسددن

لر ب ال نارفه من حدب

بن ع اح إال من ذا الوجه

[  ] 2167حددانا أبددو بكدر بددن نددافع ال صدري حددداني الماتمددر بدن سددليماو حدددانا سدليماو المدددني عددن
عبد هللا بن دبندار عدن بدن عمدر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال إو هللا ال طجمدع أمتدي أو قدال
أمددة محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم علددى ضدداللة و ددد هللا مددع الجماعددة ومددن شددذ شددذ إلددى النددار قددال أبددو

عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجه وسدليماو المددني دو عنددي سدليماو بدن سداياو وقدد روب عنده

أبو داود الطيالسي وأبو عامر الاقدي ولير واحد من أ ل الالم قدال أبدو عيسدى وت سدير الجماعدة عندد
أ ل الالم م أ ل ال قده والالدم والحددب

قدال وسدماج الجدارود بدن ماداذ طقدول سدماج علدي بدن الحسدن

طقول سالج عبد هللا بن الم اره من الجماعة فقال أبو بكر وعمر قيدل لده قدد مدات أبدو بكدر وعمدر قدال

فالو وفالو قيل له قد مات فدالو وفدالو فقدال عبدد هللا بدن الم داره أبدو حمد ة السدكري جماعدة قدال أبدو

عيسى وأبو حم ة و محمد بن ميموو و او شيخا صالحا ومنما قال ذا في حياته عندنا
باب ما جاء في ن ول الاذاب إذا لم طغير المنكر

[  ] 2168حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا ب دد بدن داروو أخبرندا إسدماعيل بدن أبدي خالدد عدن نديل بدن

أبددي حددازم عددن أبددي بكددر الصدددبق أندده قددال أبهددا الندداح إنكددم تقددرهوو ددذه ارطددة ل طددا أبهددا الددذبن امن دوا
علدديكم أن سددكم ال طضددر م مددن ضددل إذا ا تدددبتم و ومنددي سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول
إو الناح إذا أروا ال دالم فلدم طاخدذوا علدى بدطده أوشد أو طامهدم هللا باقداب منده حددانا محمدد بدن بشدار
حدددانا ب ددد بددن دداروو عددن إسددماعيل بددن أبددي خالددد نحددوه قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عائشددة وأم

س ددلمة والنام دداو ب ددن بش ددير وعب ددد هللا عم ددر وحذط ددة و ددذا ح دددب
إسماعيل نحو حدب

ص ددحيح و ك ددذا روب لي ددر واح ددد ع ددن

ب د ورفاه باضهم عن إسماعيل وأوق ه باضهم

باب ما جاء في ا مر بالماروب والنهي عن المنكر
[  ] 2169حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن عمددرو بددن أبددي عمددرو وعبددد هللا ا نصدداري

ع ددن حذط ددة ب ددن اليم دداو ع ددن النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال وال ددذي ن س ددي بي ددده لت ددامرو ب ددالماروب

ولتنهددوو عددن المنكددر أو ليوشددكن هللا أو ب اد

علدديكم عقابددا مندده اددم تدعوندده فددال طسددتجاب لكددم قددال أبددو

عيسددى ددذا حدددب

بهذا اإلسناد نحوه

حسددن حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا إسددماعيل بددن جا ددر عددن عمددر بددن أبددي عمددرو

بدن محمدد عدن عمدرو بدن أبدي عمدرو عدن عبدد هللا و دو بدن

[  ] 2170حدانا قتي ة حدانا عبد الا

عبد الرحمن ا نصاري ا شدهلي عدن حذط دة بدن اليمداو أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال والدذي
ن سي بيده ال تقوم السداعة حتدى تقتلدوا إمدامكم وتجتلددوا باسديافكم و درث دنيداكم شدرار م قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن إنما نارفه من حدب

عمر بن أبي عمرو

باب
[  ] 2171حددانا نصددر بددن علددي الجهضددمي حددانا سدداياو عددن محمددد بددن سدوقة عددن نددافع بددن جبيددر

عدن أم سدلمة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أندده ذ در الجديل الدذي طخسدف بهدم فقالدج أم سدلمة لاددل

فيهم المكره قال إنهم ب اطدوو علدى نيداتهم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

روي ذا الحدب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده وقدد

عن نافع بن جبير عن عائشة أطضا عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللساو أو بالقلب
[  ] 2172حددانا بندددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن ندديل بددن مسددلم عددن طددارو

بن شهاب قدال أول مدن قددم الخط دة قبدل الصدالة مدرواو فقدام رجدل فقدال لمدرواو خال دج السدنة فقدال طدا
فالو تره ما نال فقال أبو سايد أما ذا فقد قضى ما عليده سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
طقول من رأب منك ار فلينكره بيده ومدن لدم طسدتطع فبلسدانه ومدن لدم طسدتطع ف قل ده وذلد أضداف اإلطمداو

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب منه
[  ] 2173حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو مااو ددة حدددانا ا عمددل عددن الشددابي عددن النامدداو بددن
بشددير قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مطددل القددائم علددى حدددود هللا والمددد ن فيهددا مطددل قددوم

استهموا على س ينة في ال حر فاصاب باضهم أعال ا وأصاب باضدهم أسد لها فكداو الدذبن فدي أسد لها

طصدادوو فيسددتقوو المدداء فيصددبوو علدى الددذبن فددي أعال ددا فقددال الدذبن فددي أعال ددا ال ندددعكم تصددادوو

فتؤذوننددا فقددال الددذبن فددي أس د لها ف نددا ننقبهددا مددن أس د لها فنسددتقي ف د و أخددذوا علددى أبدددبهم فمناددو م نج دوا
جمياا ومو تر و م لرقوا جمياا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أفضل الجهاد لمة عدل عند سلطاو جائر
[  ] 2174حدددانا القاسددم بددن دبنددار الكددوفي حدددانا عبددد الددرحمن بددن مصدداب أبددو ب ددد حدددانا إس درائيل

عدن محمددد بدن جحددادة عددن عطيدة عددن أبددي سدايد الخدددري أو النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم قددال إو مددن
أع ددم الجهدداد لمددة عدددل عنددد س دلطاو جددائر قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي أمامددة و ددذا حدددب
حسن لر ب من ذا الوجه
باب ما جاء في سؤال النبي صلى هللا عليه وسلم االاا في أمته
[  ] 2175حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا و ددب بددن جر ددر حدددانا أبددي قددال سددماج النامدداو بددن ارشددد

طحدددث عددن ال ددري عددن عبددد هللا بددن الحددارث عددن عبددد هللا بددن خ دداب بددن ا رت عددن أبيدده قددال صددلى
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم صددالة فاطالهددا قددالوا طددا رسددول هللا صددليج صددالة لددم تكددن تصددليها قددال
أجددل إنهددا صددالة را ددة وري ددة إنددي سددالج هللا فيهددا االاددا فاعطدداني اانتددين ومنانددي واحدددة سددالته أو ال

بهل أمتي بسنة فاعطانيها وسالته أو ال طسدلط علديهم عددوا مدن ليدر م فاعطانيهدا وسدالته أو ال بدذبق
باضددهم بدداح باددا فمنانيهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب صددحيح وفددي ال دداب عددن سدداد

وابن عمر
[  ] 2176حدددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن أبددوب عددن أبددي قالبددة عددن أبددي أسددماء الرحبددي عددن

او دداو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا زوب لددي ا ر

ف أربددج مشددارقها ومغار هددا ومو

أمتي سيبل ملكها ما زوي لدي منهدا وأعطيدج الكند ن ا حمدر وا صد ر ومندي سدالج ر دي متدي أو ال

بهلكها بسنة عامة وأو ال طسلط عليهم عدوا من سوب أن سهم فيستبيح بيضدتهم ومو ر دي قدال طدا محمدد
إني إ ذا قضيج قضداء ف نده ال بدرد ومندي أعطيتد

متد أو ال أ لكهدم بسدنة عامدة وأو ال أسدلط علديهم

عدوا من سوب أن سهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع علديهم مدن باقطار دا أو قدال مدن بدين أقطار دا حتدى

طكوو باضهم بهل باضا و سبي باضهم باضا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء يف طكوو الرجل في ال تنة
[  ] 2177حدددانا عم دراو بددن موسددى الق د از ال صددري حدددانا عبددد ال دوارث بددن سددايد حدددانا محمددد بددن
جحددادة عددن رجددل عددن طدداوح عددن أم مال د البه ددة قالددج ذ ددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فتنددة
فقر ها قالج قلج طا رسول هللا من خير الناح فيهدا قدال رجدل فدي ماشديته بدؤدي حقهدا و ابدد ر ده ورجدل
اخددذ ب درأح فرسدده طخيددف الادددو و خي وندده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أم م شددر وأبددي سددايد وابددن
ع اح و ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه وقد رواه الليد

بدن أبدي سدليم عدن طداوح عدن أم مالد

البه ة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب
[  ] 2178حدا نا عبد هللا بن مااو ة الجمحدي حددانا حمداد بدن سدلمة عدن ليد

عدن طداوح عدن ز داد

الارب قتال ا في الندار اللسداو فيهدا أشدد مدن السديف قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب سدماج محمدد

بن سيمين وح عن عبد هللا بن عمرو قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم تكدوو فتندة تسدتن ف
بددن إسددماعيل طقددول ال طاددرب ل دداد بددن سددمين ددوح ليددر ددذا الحدددب
فرفاه ورواه حماد بن ز د عن لي

فاوق ه

رواه حمدداد بددن سددلمة عددن لي د

باب ما جاء في رفع ا مانة
[  ] 2179حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن ز د بن و ب عن حذط دة بدن اليمداو حددانا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدبطين قد رأبج أحدد ما وأندا أنت در ارخدر حددانا أو ا ماندة ن لدج فدي
جذر قلدوب الرجدال ادم ند ل القدراو فالمدوا مدن القدراو وعلمدوا مدن السدنة ادم حددانا عدن رفدع ا ماندة فقدال

بنام الرجدل النومدة فت د ا ا ماندة مدن قل ده في دل أار دا مطدل الو دج ادم بندام نومدة فت د ا ا ماندة مدن
قل ده في ددل أار دا مطددل المجدل جمددر دحرجتده علددى رجلد فن طددج فتدراه منتبد ار ولديل فيدده شديء اددم أخددذ

حصدداة فدددحرجها علددى رجلدده قددال فيصد ح الندداح بت دداطاوو ال طكدداد أحددد م بددؤدي ا مانددة حتددى طقددال إو

في بني فالو رجال أمينا وحتى طقال للرجل ما أجلده وأررفه وأعقله وما في قل ه مطقدال ح دة مدن خدردل

م ن إطماو قال ولقد أتدى علدي زمداو ومدا أبدالي أطكدم باطادج فيده لد ن داو مسدلما ليردنده علدي دبنده ولد ن
كدداو بهودطددا أو نصدرانيا ليردندده علددي سدداعية فامددا اليددوم فمددا نددج بدداطع مددنكم إال فالنددا وفالنددا قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء لتر بن سنن من او قبلكم
[  ] 2180حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي حدددانا سدداياو عددن ال ددري عددن سددناو بددن أبددي
سناو عن أبي واقد الليطي أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما خرق إلدى خيبدر مدر بشدجرة للمشدر ين

طقددال لهددا ذات أن دواط طالقددوو عليهددا أسددلحتهم فقددالوا طددا رسددول هللا اجاددل لنددا ذات أن دواط مددا لهددم ذات

أنواط فقال النبي صلى هللا عليه وسلم س حاو هللا ذا ما قال قوم موسى أجال لندا إلهدا مدا لهدم الهدة
والذي ن سي بيده لتر بن سنة من او قبلكم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صدحيح وأبدو واقدد الليطدي

اسمه الحارث بن عوب وفي ال اب عن أبي سايد وأبي ر رة
باب ما جاء في الم الس اع
[  ] 2181حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا أبددي عددن القاسددم بددن ال ضددل حدددانا أبددو نض درة الابدددي عددن

أبددي سددايد الخدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم والددذي ن سددي بيددده ال تقددوم السدداعة حتددى
تكلم الس اع اإلنل وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراه نالده وتخبدره فخدذه بمدا أحددث أ لده مدن بادده
قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة و ددذا حدددب

ال ضل والقاسم بن ال ضل اقة ماموو عند أ ل الحدب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال حدددب

القاسددم بددن

واقة طحيى بدن سدايد القطداو وعبدد الدرحمن بدن

مهدي
باب ما جاء في انشقاو القمر
[  ] 2182حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود عددن شددع ة عددن ا عمددل عددن مجا ددد عددن بددن

عمر قال ان لق القمر على عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
اشهدوا قال أبو عيسى وفي ال اب عن بن مساود وأنل وجبير بن مطام و ذا حدب

صحيح

باب ما جاء في الخسف
[  ] 2183حدانا بندار حدانا عبد الرحمن بن مهدي حدانا سداياو عدن فدرات القد از عدن أبدي الط يدل
عن حذط ة بن أسيد قال أشرب عليندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن لرفدة ونحدن نتدذاكر السداعة
فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ال تقددوم السدداعة حتددى تددروا عشددر اطددات طلددوع الشددمل مددن مغر هددا

و اجوق وماجوق والدابة واالادة خسدوب خسدف بالمشدرو وخسدف بدالمغرب وخسدف بج درة الادرب وندار
تخددرق مددن قاددر عدددو تسددوو الندداح أو تحشددر الندداح فتبيددج ماهددم حي د

بدداتوا وتقيددل ماهددم حي د

قددالوا

حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع عن ساياو عن فرات نحوه وزاد فيه الدخاو حدانا نداد حددانا أبدو

ا حددو

عددن ف درات الق د از نحددو حدددب

و يددع عددن سدداياو حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود

الطيالسي عن شع ة والمساودي سماا من فرات الق از نحو حدب

عبد الرحمن عن سداياو عدن فدرات

وزاد فيدده الدددجال أو الدددخاو حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا أبددو النامدداو الحكددم بددن عبددد هللا
ال اجلي عن شع ة عن فرات نحو حددب

أبدي داود عدن شدع ة وزاد فيده قدال والااشدرة إمدا ر دح تطدرحهم

فددي ال حددر وممددا ن د ول عيسددى بددن مددر م قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن علددي وأبددي ر درة وأم سددلمة

وصاية بنج حيي و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2184حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو نعدديم حدددانا س داياو عددن سددلمة بددن هيددل عددن أبددي
إدر ل المر بي عن مسلم بدن صد واو عدن صداية قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال بنتهدي
الندداح عددن ل د و ددذا البيددج حتددى طغ د و جدديل حتددى إذا ددانوا بالبيددداء أو ببيددداء مددن ا ر

خسددف

بداولهم وأخدر م ولدم بدنج أوسدطهم قلدج طدا رسدول هللا فمدن دره مدنهم قدال ب ادطهم هللا علدى مدا فدي أن سدهم
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2185حدددانا أبددو ر ددب حدددانا صددي ي بددن ر اددي عددن عبددد هللا بددن عمددر عددن عبيددد هللا بددن عمددر

عن القاسم بن محمد عن عائشة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طكدوو فدي اخدر دذه ارمدة

خسف ومسد وقذب قالج قلج طا رسول هللا أنهلد وفيندا الصدالحوو قدال نادم إذا رهدر الخبد

قدال أبدو

عيسدى ددذا حددب

لر ددب مددن حددب

طحيى بن سايد من قبل ح ه

عائشددة ال نارفدده إال مدن ددذا الوجده وعبددد هللا بددن عمدر تكلددم فيدده

باب ما جاء في طلوع الشمل من مغر ها
[  ] 2186حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عدن إبدراييم التيمدي عدن أبيده عدن أبدي ذر قدال

دخلددج المسددجد حددين لابددج الشددمل والنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم جددالل فقددال طددا أبددا ذر أتدددري أبددن

تدذ ب دذه قددال قلدج هللا ورسددوله أعلدم قدال ف نهددا تدذ ب تسددتاذو فدي السدجود فيددؤذو لهدا و انهددا قدد قيددل
ج ج فتطلع من مغر ها قال ام ق أر وذلد مسدتقر لهدا قدال وذلد قدراءة عبدد هللا بدن

لها اطلاي من حي

مسداود قددال أبددو عيسددى وفددي ال داب عددن صد واو بددن عسددال وحذط ددة بدن أسدديد وأنددل وأبددي موسددى و ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في خروق طاجوق وماجوق
[  ] 2187حدانا سايد بن عبد الرحمن المخ ومي وأبو بكدر بدن ندافع وليدر واحدد قدالوا حددانا سداياو

بددن عيينددة عددن ال ددري عددن عددروة بددن ال يددر عددن ز نددب بنددج أبددي سددلمة عددن حبي ددة عددن أم حبي ددة عددن

ز نب بنج جحل قالج استيقظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدن ندوم محمد ار وجهده و دو طقدول ال إلده
إال هللا بردد ا االث مدرات و دل للادرب مدن شدر قدد اقتدرب فدتح اليدوم مدن ردم طداجوق ومداجوق مطدل دذه

وعقددد عش د ار قالددج ز نددب قلددج طددا رسددول هللا أفنهل د وفينددا الصددالحوو قددال ناددم إذا طددر الخب د
عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد جدود سداياو دذا الحددب

قددال أبددو

كدذا روب الحميددي وعلدي بدن المددبني

وليدر واحددد مدن الح ددام عدن سدداياو بددن عييندة نحددو دذا وقددال الحميدددي قدال سدداياو بدن عيينددة ح ددج

مددن ال ددري فددي ددذا الحدددب

أر ددع نسددوة ز نددب بنددج أبددي سددلمة عددن حبي ددة و مددا ر يبتددا النبددي صددلى هللا

عليه وسلم عن أم حبي دة عدن ز ندب بندج جحدل زوجدي النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و كدذا روب مامدر

ولي دره ددذا الحدددب
الحدب

عددن ال ددري ولددم بددذ روا فيدده عددن حبي ددة وقددد روب باددا أصددحاب بددن عيينددة ددذا

عن بن عيينة ولم بذ روا فيه عن أم حبي ة

باب في ص ة المارقة

[  ] 2188حدانا أبو ر ب محمد بن الاالء حدانا أبو بكر بن عياح عن عاصدم عدن زر عدن عبدد
هللا بددن مسدداود قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طخددرق فددي اخددر ال مدداو قددوم أحددداث ا سددناو

س د هاء ا حددالم طقددرءوو الق دراو ال طجدداوز ت دراقيهم طقولددوو مددن قددول خيددر البر ددة طمرقددوو مددن الدددبن مددا

طمرو السدهم مدن الرميدة قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن علدي وأبدي سدايد وأبدي ذر و دذا حددب

صددحيح وقددد روي فددي ليددر ددذا الحدددب

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حي د

حسدن

وصددف دؤالء القددوم

الذبن طقرءوو القراو ال طجاوز تدراقيهم طمرقدوو مدن الددبن مدا طمدرو السدهم مدن الرميدة إنمدا دم الخدوارق

والحرور ة ولير م من الخوارق
باب في ا ارة وما جاء فيه
[  ] 2189حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود حددانا شدع ة عدن قتدادة حددانا أندل بدن مالد عدن
أسيد بن حضير أو رجال من ا نصار قال طا رسول هللا استاملج فالندا ولدم تسدتاملني فقدال رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم إنكم ستروو بادي أارة فاصبروا حتى تلقوني علدى الحدو
حدب

قدال أبدو عيسدى و دذا

حسن صحيح

[  ] 2190حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن ا عمل عن ز دد بدن و دب عدن عبدد هللا

عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم قدال إنكدم سدتروو بادددي أادرة وأمدو ار تنكرونهدا قددال فمدا تامرندا طدا رسددول
هللا قال أدوا إليهم حقهم وسلوا هللا الذي لكم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ما أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه بما و ائن إلى بوم ال يامة
[  ] 2191حدددانا عم دراو ب ددن موسددى القد د از ال صددري ح دددانا حمدداد ب ددن ز ددد ح دددانا علددي ب ددن ز ددد ب ددن

جدعاو القرشي عن أبدي نضدرة عدن أبدي سدايد الخددري قدال صدلى بندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

بوما صالة الاصر بنهار ام قام خطي ا فلم بددع شدي ا طكدوو إلدى نيدام السداعة إال أخبرندا بده ح ده مدن
ح دده ونسدديه مددن نسدديه و دداو فيمددا قددال إو الدددنيا حلددوة خض درة ومو هللا مسددتخل كم فيهددا فنددارر يددف

تاملوو أال فاتقوا الدنيا واتقدوا النسداء و داو فيمدا قدال أال ال طمدنان رجدال ي دة النداح أو طقدول بحدق إذا

علمه قال ف كى أبو سايد فقال قد وهللا رأبنا أشياء فهبنا فكاو فيما قدال أال إنده بنصدب لكدل لدادر لدواء
بدوم ال يامدة بقدددر لدرتده وال لدددرة أع دم مددن لددرة إمددام عامدة بر د لدواهه عنددد أسدته فكدداو فيمدا ح نددا

بوم ذ أال إو بني ادم خلقوا على ط قات شتى فمنهم من بولد مؤمندا و حيدا مؤمندا و مدوت مؤمندا ومدنهم
مددن بولددد دداف ار و حيددا دداف ار و م دوت دداف ار ومددنهم مددن بولددد مؤمنددا و حيددا مؤمنددا و مددوت دداف ار ومددنهم مددن
بولد اف ار و حيا اف ار و موت مؤمنا أال ومو مدنهم ال طديء الغضدب سدر ع ال ديء ومدنهم سدر ع الغضدب
سددر ع ال دديء فتل د بتل د أال ومو مددنهم سددر ع الغضددب بطدديء ال دديء أال وخيددر م بطدديء الغضددب سددر ع

ال ديء أال وشدر م سدر ع الغضدب بطديء ال ديء أال ومو مدنهم حسدن القضداء حسدن الطلدب ومدنهم سديء
القضدداء حس ددن الطل ددب ومددنهم حس ددن القض دداء سدديء الطل ددب فتلد د بتل د أال ومو م ددنهم الس دديء القض دداء
السدديء الطلددب أال وخيددر م الحسددن القضدداء الحسددن الطلددب أال وشددر م سدديء القضدداء سدديء الطلددب أال

ومو الغضددب جمدرة فددي قلددب بددن ادم أمددا أربددتم إلددى حمدرة عينيدده وانت دداخ أوداجدده فمددن أحددل بشدديء مددن
ذلد فليلصددق بددا ر

قددال وجالنددا نلت ددج إلددى الشددمل ددل بقددي منهددا شدديء فقددال رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم أال إنه لم ببق من الدنيا فيما مضى منها إال مدا بقدي مدن بدومكم دذا فيمدا مضدى منده قدال

أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن حذط ددة وأبددي مددر م وأبددي ز ددد بددن أخطددب والمغي درة شددع ة وذ ددروا أو النبددي
صلى هللا عليه وسلم حداهم بما و ائن إلى أو تقوم الساعة و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الشام
[  ] 2192حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود حدددانا شددع ة عددن مااو ددة بددن ق درة عددن أبيدده قددال

ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إذا فس ددد أ ددل الش ددام ف ددال خي ددر ف دديكم ال تد د ال طائ ددة م ددن أمت ددي
منصور ن ال طضر م من خذلهم حتدى تقدوم السداعة قدال محمدد بدن إسدماعيل قدال علدي بدن المددبني دم
أصحاب الحدب

قال أبو عيسى وفي ال اب عن عبد هللا بن حوالة وابن عمدر وز دد بدن اابدج وعبدد هللا

بن عمرو و ذا حدب

حسن صحيح حدانا أحمد بن منيع حدانا ب دد بدن داروو أخبرندا بهد بدن حكديم

عن أبيه عن جده قال قلج طا رسول هللا أبن تدامرني قدال دا ندا ونحدا بيدده نحدو الشدام قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ال ترجاوا بادي ا ار طضرب باضكم رقاب باا

[  ] 2193حددانا أبددو ح ددص عمددرو بددن علدي حدددانا طحيددى بددن سددايد حددانا فضدديل بددن لد واو حدددانا

عكرمة عن بن ع اح قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم ال ترجادوا باددي دا ار طضدرب باضدكم
رقداب باددا قدال أبددو عيسددى وفدي ال دداب عددن عبدد هللا بددن مسدداود وجر در وابددن عمددر و درز بددن علقمددة
ووائلة والصنابحي و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء تكوو فتنة القاعد فيها خير من القائم
[  ] 2194حدانا قتي ة حدانا اللي

بن سدايد أو سداد بدن أبدي وقدا

عن عياح بن ع اح عن بكير بن عبدد هللا بدن ا شدج عدن بسدر

قدال عندد فتندة عطمداو بدن ع داو أشدهد أو رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم قددال إنهددا سددتكوو فتنددة القاعددد فيهددا خيددر مددن القددائم والقددائم خيددر مددن الماشددي والماشددي خيددر مددن

الساعي قال فرأبج إو دخل علي بيتدي و سدط بدده إلدي ليقتلندي قدال دن دابن ادم قدال أبدو عيسدى وفدي

ال دداب عددن أبددي ر درة وخ دداب بددن ا رت وأبددي بك درة وابددن مسدداود وأبددي واقددد وأبددي موسددى وخرشددة و ددذا
حدب

حسن وروب باضهم ذا الحدب

روي ذا الحدب

عن اللي

بن ساد وزاد في اإلسناد رجال قال أبدو عيسدى وقدد

عن ساد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من لير ذا الوجه

باب ما جاء ستكوو فتن قطع الليل الم لم
[  ] 2195حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قددال بددادروا با عمدال فتنددا قطددع الليدل الم لددم طصد ح الرجددل

مؤمنددا و مسددي دداف ار و مسددي مؤمنددا و ص د ح دداف ار ببيددع دبندده باددر
حدب

مددن الدددنيا قددال أبددو عيسددى ددذا

حسن صحيح

[  ] 2196حدانا سو د بن نصر حدانا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا مامدر عدن ال دري عدن ندد بندج
الحارث عن أم سلمة أو النبي صلى هللا عليه وسدلم اسدتيقظ ليلدة فقدال سد حاو هللا مداذا أند ل الليلدة مدن
ال تنددة مدداذا أند ل مددن الخد ائن مددن بددوقظ صدواحب الحجدرات طددا رب اسددية فددي الدددنيا عار ددة فددي ارخ درة
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2197حددانا قتي دة حددانا الليد

بدن سداد عدن ب دد بدن أبدي حبيدب عدن سداد بدن سدناو عدن أنددل

بددن مال د عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال تكددوو بددين بدددي السدداعة فددتن قطددع الليددل الم لددم
طص ح الرجل فيها مؤمنا و مسي اف ار و مسدي مؤمندا و صد ح داف ار ببيدع أقدوام دبدنهم بادر
قال أبو عيسى وفي ال اب عن أبدي ر درة وجنددب والنامداو بدن بشدير وأبدي موسدى و دذا حددب

مدن الددنيا
لر دب

من ذا الوجه
[  ] 2198حدانا صالح بدن عبدد هللا حددانا جا در بدن سدليماو عدن شدام عدن الحسدن قدال داو طقدول
فددي ددذا الحدددب

طص د ح الرجددل مؤمنددا و مسددي دداف ار و مسددي مؤمنددا و ص د ح دداف ار قددال طص د ح الرجددل

محرمدا لدددم أخيدده وعرضده ومالدده و مسددي مسددتحال لده و مسددي محرمددا لدددم أخيده وعرضدده ومالدده و صد ح

مستحال له
[  ] 2199حدانا الحسدن بدن علدي الخدالل حددانا ب دد بدن داروو أخبرندا شدع ة عدن سدماه بدن حدرب
عن علقمة بدن وائدل بدن حجدر عدن أبيده قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ورجدل سداله فقدال
أ أربددج إو دداو علينددا أم دراء طمناونددا حقنددا و سددالونا حقهددم فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اسددماوا
وأطياوا ف نما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الهرق والع ادة فيه
[  ] 2200حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن شقيق بدن سدلمة عدن أبدي موسدى قدال قدال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو مددن ورائكددم أطامددا برفددع فيهددا الالددم و كطددر فيهددا الهددرق قددالوا طددا رسددول
هللا مددا الهددرق قددال القتددل قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وخالددد بددن الوليددد وماقددل بددن طسددار

و ذا حدب

صحيح

[  ] 2201حدددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن المالددى بددن ز دداد رده إلددى مااو ددة بددن ق درة رده إلددى
ماقل بن طسار رده إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قال الع ادة فدي الهدرق دالهجرة إلدي قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

صحيح لر ب إنما نارفه من حدب

حماد بن ز د عن المالى

باب
[  ] 2202حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن أبوب عدن أبدي قالبدة عدن أبدي أسدماء عدن او داو قدال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتدي لدم برفدع عنهدا إلدى بدوم ال يامدة قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في ال تنة
[  ] 2203حدانا علي بن حجدر حددانا إسدماعيل بدن إبدراييم عدن عبدد هللا بدن عبيدد عدن عدطسدة بندج

أي او بن صي ي الغ اري قالج جاء علي بن أبي طالب إلى أبدي فددعاه إلدى الخدروق ماده فقدال لده أبدي
إو خليلددي وابددن عم د عهددد إلددي إذا اختلددف الندداح أو أتخددذ سددي ا مددن خشددب فقددد اتخذتدده ف د و ش د ج

خرجددج بدده ما د قالددج فتر دده قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن محمددد بددن مسددلمة و ددذا حدددب
لر ب ال نارفه من حدب

حسددن

عبد هللا بن عبيد

[  ] 2204حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن حدانا سهل بدن حمداد حددانا مدام حددانا محمدد بدن جحدادة

عن عبد الرحمن بن ارواو عن

ل بن شرحبيل عن أبي موسى عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده

قال في ال تنة سروا فيها قسيكم وقطاوا فيها أوتار م وال موا فيهدا أجدواب بيدوتكم و وندوا دابن ادم قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح وعبد الرحمن بن ارواو و أبو ا ودي

باب ما جاء في أشراط الساعة
[  ] 2205حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا النضددر بددن شددميل حدددانا شددع ة عددن قتددادة عددن أنددل بددن
مال د أندده قددال أحددداكم حدددبطا سددماته مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال طحددداكم أحددد بادددي أندده
سددماه مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو مددن أش دراط
السدداعة أو برفددع الالددم و هددر الجهددل و شددو ال نددا وتشددرب الخمددر و كطددر النسدداء و قددل الرجددال حتددى

طكددوو لخمسددين ام درأة ندديم واحددد قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن أبددي موسددى وأبددي ر درة و ددذا حدددب
حسن صحيح

باب منه
[  ] 2206حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن سداياو الطدوري عدن ال يدر بدن عددي قدال
دخلن ا على أندل بدن مالد قدال فشدكونا إليده مدا نلقدى مدن الحجداق فقدال مدا مدن عدام إال الدذي بادده شدر
مندده حتددى تلق دوا ر كددم سددماج ددذا مددن نبدديكم صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح
[  ] 2207حدانا محمد بن بشار حدانا بن أبي عدي عدن حميدد عدن أندل قدال قدال رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم ال تقددوم السدداعة حت ددى ال طقددال فددي ا ر

هللا هللا قددال أب ددو عيسددى ددذا حدددب

حس ددن

حددانا محمدد بددن المطندى حدددانا خالدد بددن الحدارث عددن حميدد عدن أنددل نحدوه ولددم برفاده و ددذا أصدح مددن

الحدب

ا ول

باب منه
[  ] 2208حدانا واصل بن عبد ا على الكوفي حدانا محمد بن فضيل عن أبيه عدن أبدي حدازم عدن
أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تقيددة ا ر

أفددالذ بددد ا أمطددال ا سددطواو مددن

الددذ ب وال ضددة قددال فيجدديء السددارو فيقددول فددي مطددل ددذا قطاددج بدددي و جدديء القاتددل فيقددول فددي ددذا
قتلدج و جدديء القدداطع فيقددول فددي دذا قطاددج رحمددي اددم بدعوندده فددال طاخدذوو مندده شددي ا قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب منه
[  ] 2209حدانا قتي ة بن سايد حددانا عبدد الا د بدن محمدد عدن عمدرو بدن أبدي عمدرو قدال وحددانا
علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جا ر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد هللا و دو بدن عبدد الدرحمن

ا نصدداري ا شددهلي عددن حذط ددة بددن اليمدداو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تقددوم السدداعة
حتدى طكددوو أسدداد النداح بالدددنيا لكددع بدن لكددع قددال أبدو عيسددى ددذا حددب

حسددن لر ددب إنمدا نارفدده مددن

حدب

عمرو بن أبي عمرو

باب ما جاء في عالمة حلول المسد والخسف
[  ] 2210حدانا صدالح بدن عبدد هللا الترمدذي حددانا ال درق بدن فضدالة أبدو فضدالة الشدامي عدن طحيدى

بددن سددايد عددن محمددد بددن عمددر بددن علددي عددن علددي بددن أبددي طالددب قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم إذا فالددج أمتددي خمددل عش درة خصددلة حددل بهددا الددبالء فقيددل ومددا ددن طددا رسددول هللا قددال إذا دداو
المغ ددنم دوال وا مان ددة مغنم ددا وال دداة مغرم ددا وأط دداع الرج ددل زوجت دده وع ددق أم دده و ددر ص دددطقه وج ددا أب دداه
وارت اددج ا ص دوات فددي المسدداجد و دداو زعدديم القددوم أرذلهددم وأكددرم الرجددل مخافددة ش دره وشددر ج الخمددور
ول ل الحر ر واتخذت القينات والماازب ولان اخر ذه ا مة أولهدا فليرتقبدوا عندد ذلد ر حدا حمدراء أو
خس ا ومسخا قال أبو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده مدن حددب

علدي بدن أبدي طالدب إال مدن دذا

الوجده وال نالددم أحدددا رواه عددن طحيددى بددن سددايد ا نصدداري ليدر ال ددرق بددن فضددالة وال ددرق بددن فضددالة قددد
تكلم فيه باا أ ل الحدب

وضا ه من قبل ح ه وقد رواه عنه و يع ولير واحد من ا ئمة

[  ] 2211حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا محمددد بددن ب ددد الواسددطي عددن المسددتلم بددن سددايد عددن رمدديح

الجدذامي عددن أبددي ر درة قدال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم إذا اتخددذ ال دديء دوال وا مانددة مغنمددا
وال دداة مغرمددا وتالددم لغيددر الدددبن وأطدداع الرجددل ام أرتدده وعددق أمدده وأدنددى صدددطقه وأقصددى أبدداه ورهددرت
ا صوات في المساجد وساد القبيلة فاسدقهم و داو زعديم القدوم أرذلهدم وأكدرم الرجدل مخافدة شدره ورهدرت
القيندات والماددازب وشددر ج الخمددور ولاددن اخددر ددذه ا مددة أولهددا فليرتقبدوا عنددد ذلد ر حددا حمدراء وزل لددة

وخسد ا ومسدخا وقددذفا واطدات تتددابع ن دام بددال قطدع سددلكه فتتدابع قددال أبدو عيسددى وفدي ال داب عدن علددي
و ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 2212حدددانا ع دداد بددن طاقددوب الكددوفي حدددانا عبددد هللا بددن عبددد القدددوح عددن ا عمددل عددن ددالل
بن طساب عن عمراو بن حصين أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فدي دذه ا مدة خسدف ومسدد
وقددذب فقددال رجددل مددن المسددلمين طددا رسددول هللا ومتددى ذاه قددال إذا رهددرت القينددات والماددازب وشددر ج
الخمور قال أبو عيسى وقد روي ذا الحدب
عليه وسلم مرسل و ذا حدب

لر ب

عن ا عمل عن عبدد الدرحمن بدن سدابط عدن صدلى هللا

باب ما جاء في قول النبي صلى هللا عليه وسلم باطج أنا والساعة هاتين طاني الس ابة والوسطى
[  ] 2213حدددانا محمددد بددن عمددر بددن ييدداق ا سدددي الكددوفي حدددانا طحيددى بددن عبددد الددرحمن ا رحبددي

حدانا عبيددة بدن ا سدود عدن مجالدد عدن نديل بدن أبدي حدازم عدن المسدتورد بدن شدداد ال هدري روب عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم قال باطج فدي ن دل السداعة فسد قتها مدا سد قج دذه دذه إلصد عيه السد ابة
والوسطى قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب من حدب

المستورد بن شداد ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 2214حدانا محمود بدن لديالو حددانا أبدو داود أن اندا شدع ة عدن قتدادة عدن أندل قدال قدال رسدول
هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم باط ددج أن ددا والس دداعة ه دداتين وأش ددار أب ددو داود بالس د ابة والوس ددطى فم ددا فض ددل

إحدا ما على ا خرب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في قتال التره
[  ] 2215حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي وعبددد الج ددار بددن الاددالء قدداال حدددانا سدداياو عددن

ال ري عن سايد بن المسيب عن أبي ر رة أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال تقدوم السداعة حتدى
تقدداتلوا قومددا ناددالهم الشددار وال تقددوم السدداعة حتددى تقدداتلوا قومددا دداو وجددو هم المجدداو المطرقددة قددال أبددو
عيسى وفي ال اب عن أبي بكر الصدبق و ر ددة وأبدي سدايد وعمدرو تغلدب ومااو دة و دذا حددب

صحيح

حسدن

باب ما جاء إذا ذ ب سرب فال سرب باده
[  ] 2216حددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن حدددانا سدداياو عددن ال ددري عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي
ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا ل د

سددرب فددال سددرب باددده ومذا لد نيصددر فددال

نيصر باده والذي ن سي بيده لتن قن نوز ما في سبيل هللا قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى تخرق نار من قبل الحجاز

حسن صحيح

[  ] 2217حددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا حسدين بددن محمددد ال غدددادي حدددانا شدي او عددن طحيددى بددن أبددي
كطير عن أبي قالبة عن سالم بن عبدد هللا بدن عمدر عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
سددتخرق نددار مددن حضددرموت أو مددن نحددو حضددرموت قبددل بددوم ال يامددة تحشددر الندداح قددالوا طددا رسددول هللا
فما تامرنا قال عليكم بالشام قال أبو عيسى وفي ال اب عن حذط ة بن أسيد وأندل وأبدي ر درة وأبدي ذر

و ذا حدب

حسن لر ب صحيح من حدب

بن عمر

باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى طخرق ذابوو
[  ] 2218حدددانا محمددود بددن لدديال و حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن مددام بددن من دده عددن أبددي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم ال تقدوم السداعة حتدى بن اد

دجدالوو دذابوو قر دب مدن

االاين لهم ب عم أنه رسول هللا قال أبو عيسى وفي ال اب عن جابر بن سدمرة وابدن عمدر و دذا حددب
حسن صحيح

[  ] 2219حدددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن أبددوب عددن أبددي قالبددة عددن أبددي أسددماء الرحبددي عددن

او او قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم ال تقدوم السداعة حتدى تلحدق ن ائدل مدن أمتدي بالمشدر ين

وحتى طابدوا ا وااو ومنه سيكوو في أمتي االاوو ذابوو لهم ب عم أنه نبي وأنا خداتم النبيدين ال نبدي
بادي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ا يف ذاب ومبير
[  ] 2220حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا ال ضددل بددن موسددى عددن شددر بددن عبددد هللا عددن عبددد هللا بددن
عصم عن بدن عمدر قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي ا يدف دذاب ومبيدر قدال أبدو عيسدى
طقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاق بن بوسدف حددانا أبدو داود سدليماو بدن سدلم البلخدي
أخبرنددا النضددر بددن شددميل عددن شددام بددن حسدداو قددال أحص دوا مددا قتددل الحجدداق صددب ار فبل د مائددة ألددف

وعشدر ن ألدف قتيدل قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عددن أسدماء بندج أبدي بكدر حددانا عبدد الدرحمن بدن واقددد
حدانا شر ن حوه بهدذا اإلسدناد و دذا حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

شدر وشدر طقدول

عبد هللا بن عصم ومسرائيل طقول عبد هللا بن عصمة
باب ما جاء في القرو الطال
[  ] 2221حدانا واصل بن عبد ا على حدانا محمد بدن ال ضديل عدن ا عمدل عدن علدي بدن مددره

عدن ددالل بددن طسداب عددن عمدراو بدن حصددين قددال سدماج رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم طقددول خيددر

الناح قرني ام الذبن بلونهم ام الذبن بلدونهم ادم طداتي مدن بادد م قدوم بتسدمنوو و حبدوو السدمن طاطدوو
الشدهادة قبددل أو طسد لو ا قددال أبددو عيسدى كددذا روب محمددد بددن فضدديل دذا الحدددب
علددي بددن مدددره عددن ددالل بددن طسدداب وروب ليددر واحددد مددن الح ددام ددذا الحدددب

ددالل بددن طسدداب ولددم بددذ روا فيدده علددي بددن مدددره قددال وحدددانا الحسددين بددن حر د

عددن ا عمددل عددن

عددن ا عمددل عددن
حدددانا و يددع ع ددن

ا عمدل حدددانا ددالل بددن طسداب عددن عمدراو بددن حصدين عددن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم فددذ ر نحددوه

و دذا أصددح عندددي مدن حدددب

محمددد بدن فضدديل وقددد روي مددن ليدر وجدده عددن عمدراو بددن حصددين عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2222حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن قتددادة عددن ز اررة بددن أوفددى عددن عمدراو بددن حصددين قددال

قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خيددر أمتددي القددرو الددذي باطددج فدديهم اددم الددذبن بلددونهم قددال وال اعلددم
ذ ر الطال

أم ال ام بنشدا أقدوام طشدهدوو وال طستشدهدوو و خوندوو وال بؤتمندوو و شدو فديهم السدمن قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الخل اء
[  ] 2223حددانا أبددو ر دب محمددد بدن الاددالء حددانا عمددر بدن عبيددد الطنافسدي عددن سدماه بددن حددرب

عن جدابر بدن سدمرة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طكدوو مدن باددي ااندا عشدر أميد ار قدال ادم
تكلدم بشديء لدم أفهمده فسددالج الدذي بليندي فقدال قددال لهدم مدن قدر ل قدال أبددو عيسدى دذا حددب

حسددن

صددحيح حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عمددر بددن عبيددد عددن أبيدده عددن أبددي بكددر بددن أبددي موسددى عددن جددابر بددن

سمرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطل ذا الحدب
أبدو عيسدى ددذا حددب

قد روي من لير وجده عدن جدابر بدن سدمرة قدال

حسددن صدحيح لر ددب طسدتغرب مددن حددب

أبددي بكدر بددن أبدي موسددى عدن جددابر

بن سمرة وفي ال اب عن بن مساود وعبد هللا بن عمرو
باب
[  ] 2224حدانا بندار حدانا أبو داود حدانا حميد بن مهراو عن ساد بن أوح عن ز داد بدن سديب

الادددوي قددال نددج مددع أبددي بك درة تحددج منبددر بددن عددامر و ددو طخطددب وعليدده ايدداب رقدداو فقددال أبددو بددالل
ان ددروا إلددى أميرنددا بل د ل ايدداب ال سدداو فقددال أبددو بك درة اسددكج سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
طقول من أ او سلطاو هللا في ا ر

أ انه هللا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في الخالفة
[  ] 2225حدانا طحيى بن موسى حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عدن ال دري عدن سدالم بدن عبدد هللا
بن عمر عن أبيه قال قيل لامر بن الخطاب لو استخل ج قال إو أسدتخلف فقدد اسدتخلف أبدو بكدر ومو
لددم أسددتخلف لددم طسددتخلف رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى وفددي الحدددب
حدب

صحيح قد روي من لير وجه عن بن عمر

قصددة و ددذا

[  ] 2226حدددانا أحمددد ب ددن منيددع ح دددانا شددر ج ب ددن النامدداو ح دددانا حشددرق ب ددن ن اتددة ع ددن سددايد ب ددن

جمهداو قدال حدداني سد ينة قدال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم الخالفدة فدي أمتدي االادوو سدنة اددم

مل باد ذل ام قال لي س ينة أمس خالفة أبدي بكدر وخالفدة عمدر وخالفدة عطمداو ادم قدال لدي أمسد

خالفة علي قال فوجددنا ا االادين سدنة قدال سدايد فقلدج لده إو بندي أميدة ب عمدوو أو الخالفدة فديهم قدال
كددذبوا بنددو ال رقدداء بددل ددم ملددوه مددن شددر الملددوه قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عمددر وعلددي قدداال لددم

طاهد النبي صل ى هللا عليه وسلم في الخالفة شي ا و ذا حددب
جمهاو وال نارفه إال من حدب

حسدن قدد رواه ليدر واحدد عدن سدايد بدن

سايد بن جمهاو

باب ما جاء أو الخل اء من قر ل إلى أو تقوم الساعة
[  ] 2227حدددانا حسددين بددن محمددد ال صددري حدددانا خالددد بددن الحددارث حدددانا شددع ة عددن حبيددب بددن

ال يددر قددال سددماج عبددد هللا بددن أبددي الهددذبل طقددول دداو ندداح مددن ر ياددة عنددد عمددرو بددن الااصددي فقددال
رجددل مددن بكددر بددن وائددل لتنتهددين قددر ل أو لدديجالن هللا ددذا ا مددر فددي جمهددور مددن الاددرب ليددر م فقددال
عمددرو بددن الااصددي ددذبج سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول قددر ل والة الندداح فددي الخيددر
والشدر إلددى بددوم ال يامددة قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن مسدداود وابددن عمددر وجددابر و ددذا حدددب

حسددن

لر ب صحيح
باب
[  ] 2228حدددانا محمددد بددن بشددار الابدددي حدددانا أبددو بكددر الحن ددي عددن عبددد الحميددد بددن جا ددر عددن
عمر بن الحكم قال سماج أبا ر رة طقول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال بدذ ب الليدل والنهدار
حتى طمل رجل من الموالي طقال له جهجاه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في ا ئمة المضلين
[  ] 2229حدددانا قتي ددة بددن سددايد حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن أبددوب عددن أبددي قالبددة عددن أبددي أسددماء

الرحبي عن او او قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنما أخاب على أمتدي ا ئمدة المضدلين قدال
وقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال ت د ال طائ ددة مددن أمتددي علددى الحددق رددا ر ن ال طضددر م مددن
طخذلهم حتى طاتي أمر هللا قال أبو عيسى و ذا حدب

سماج علدي بدن المددبني طقدول وذ در دذا الحددب

حسن صحيح سماج محمدد بدن إسدماعيل طقدول

عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ال تد ال طائ دة مدن

أمتي را ر ن على الحق فقال علي م أ ل الحدب
باب ما جاء في المهدي
[  ] 2230حدددانا عبيددد بددن أس د اط بددن محمددد القرشددي الكددوفي قددال حددداني أبددي حدددانا سدداياو الطددوري
عددن عاصددم بددن بهدلددة عددن زر عددن عبددد هللا قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تددذ ب الدددنيا

حتى طمل الارب رجل من أ ل بيتي بواطىء اسمه اسمي قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن علدي وأبدي
سايد وأم سلمة وأبي ر رة و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2231حدانا عبد الج ار بن الاالء بدن عبدد الج دار الاطدار حددانا سداياو بدن عييندة عدن عاصدم
عددن زر عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال بلددي رجددل مددن أ ددل بيتددي ب دواطىء اسددمه
اسمي قال عاصم وأنا أبو صالح عن أبي ر رة قال لو لدم ببدق مدن الددنيا إال بدوم لطدول هللا ذلد اليدوم
حتى بلي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2232حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة قددال سددماج ز دددا الامددي قددال

سماج أبا الصدبق الناجي طحدث عدن أبدي سدايد الخددري قدال خشدينا أو طكدوو بادد نبيندا حددث فسدالنا

نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال إو فددي أمتددي المهدددي طخددرق طعدديل خمسددا أو س د اا أو تسدداا ز ددد
الشاه قال قلنا ومدا ذاه قدال سدنين قدال فيجديء إليده رجدل فيقدول طدا مهددي أعطندي أعطندي قدال فيحطدي

له في او ه ما اسدتطاع أو طحملده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد روي مدن ليدر وجده عدن أبدي

سايد عن النبي هللا عليه وسلم وأبو الصدبق الناجي اسمه بكر بن عمرو و قال بكر بن نيل
باب ما جاء في ن ول عيسى بن مر م عليه السالم
[  ] 2233حددانا قتي ددة حددانا الليد

بدن سدداد عدن بددن شددهاب عدن سددايد بدن المسدديب عدن أبددي ر درة

أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال والذي ن سي بيده ليوشكن أو بن ل فديكم بدن مدر م حكمدا مقسدطا
فيكسددر الصددليب و قتددل الخن ددر و ضددع الج ددة و ادديا المددال حتددى ال طقبلدده أحددد قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الدجال
[  ] 2234حددانا عبدد هللا بددن مااو دة الجمحدي حدددانا حمداد بدن سددلمة عدن خالدد الحددذاء عدن عبددد هللا

بددن شددقيق عددن عبددد هللا بددن س دراقة عددن أبددي عبيدددة بددن الج دراي قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم طقددول إندده لددم طكددن نبددي باددد نددوي إال قددد أنددذر الدددجال قومدده ومنددي أنددذر موه فوص د ه لنددا رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال لالدده سدديدر ه باددا مددن رانددي أو سددمع المددي قددالوا طددا رسددول هللا فكيددف
قلو نا بوم ذ قال مطلهدا طاندي اليدوم أو خيدر قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن بسدر وعبدد هللا

بدن الحدارث بددن جد ي وعبدد هللا بددن مغ دل وأبدي ر درة و دذا حددب

حسددن لر دب مدن حدددب

أبدي عبيدددة

بن الجراي
باب ما جاء في عالمة الدجال
[  ] 2235حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاو أخبرنا مامر عدن ال دري عدن سدالم عدن بدن عمدر

قدال قددام رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم فددي النداح فدداانى علدى هللا بمددا ددو أ لده اددم ذ در الدددجال فقددال
إني نذر موه وما من نبي إال وقد أنذر قومه ولقد أندذره ندوي قومده ولكندي سداقول لكدم فيده قدوال لدم طقلده

نبدي لقومدده تالمددوو أنده أعددور ومو هللا لدديل بدداعور قدال ال ددري وأخبرنددي عمددر بدن اابددج ا نصدداري أندده

أخبره باا أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أو النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال بوم دذ للنداح و دو

طحذر م فتنته تالموو أنه لن برب أحد منكم ر ه حتى طموت ومنده مكتدوب بدين عينيده ه ب ر طقدرأه مدن
كره عمله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2236حدانا عبد بن حميد حدانا عبد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن ال دري عدن سدالم عدن بدن عمدر

أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطوو علديهم حتدى طقدول الحجدر طدا مسدلم دذا
بهودي ورائي فاقتله قال ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء من أبن طخرق الدجال
[  ] 2237حدددانا محمددد بددن بشددار وأحمددد بددن منيددع قدداال حدددانا روي بددن ع ددادة حدددانا سددايد بددن أبددي
عرو ة عن أبدي التيداي عدن المغيدرة بدن سدبيع عدن عمدرو بدن حر د
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الدددجال طخددرق مددن أر

عدن أبدي بكدر الصددبق قدال حددانا

بالمشددرو طقددال لهددا خ ارسدداو بت ادده أق دوام

كداو وجددو هم المجداو المطرقددة قددال أبدو عيسددى وفددي ال داب عددن أبدي ر درة وعائشددة و دذا حدددب
لر ب رواه عبد هللا بن شوذب ولير واحد عن أبي التياي وال نارفه إال من حدب

أبي التياي

حسددن

باب ما جاء في عالمات خروق الدجال
[  ] 2238حدانا عبد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا الحكدم بدن الم داره حددانا الوليدد بدن مسدلم عدن أبدي
بكر بن أبي مر م عن الوليد بن س اياو عن ب د بن قط ة السكوني عن أبدي بحر دة صداحب ماداذ عدن
مااذ بن جبل عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال الملحمة الا مى وفدتح القسدطنطينية وخدروق الددجال
في س اة أشهر قال أبو عيسى وفي ال اب عن الصاب بن جطامة وعبدد هللا بدن بسدر وعبدد هللا مسداود

وأبي سايد الخدري و ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 2239حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود عددن شددع ة عددن طحيددى بددن سددايد عددن أنددل بددن
مالد قدال فددتح القسدطنطينية مددع نيدام السداعة قددال محمدود ددذا حددب

لر دب والقسددطنطينية دي مدبنددة

الروم ت تح عند خروق الدجال والقسطنطينية قد فتحج في زمداو بادا أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده

وسلم

باب ما جاء في فتنة الدجال
[  ] 2240حدانا علي بن حجر أخبرندا الوليدد بدن مسدلم وعبدد هللا بدن عبدد الدرحمن بدن ب دد بدن جدابر
دخل حدب

أحد ما في حدب

ارخر عن عبد الرحمن بن ب د بن جابر عدن طحيدى بدن جدابر الطدائي

عن عبد ا لرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن ن ير عن النواح بن سمااو الكالبدي قدال ذ در رسدول هللا
صلى هللا عليده وسدلم الددجال ذات لدداة فخ دا فيده ورفدع حتدى رننداه فدي طائ دة النخدل قدال فانصدرفنا

مددن عنددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددم رجانددا إليدده فاددرب ذل د فينددا فقددال مددا شددانكم قددال قلنددا طددا
رسددول هللا ذ ددرت الدددجال الغددداة فخ ضددج فيدده ورفاددج حتددى رنندداه فددي طائ ددة النخددل قددال ليددر الدددجال
أخددوب لددي علدديكم إو طخددرق وأنددا فدديكم فانددا حجيجدده دونكددم ومو طخددرق ولسددج فدديكم فددامره حجدديج ن سدده

وهللا خلي تي على ل مسلم أنه شاب قطط عينه طاف ة شبيه بابد الا ب بدن قطدن فمدن راه مدنكم فليقد أر
فواتح سورة أصحاب الكهف قال طخرق ما بين الشام والاراو فااث طمينا وشدماال طدا ع داد هللا اابتدوا قدال
قلنددا طددا رسددول هللا ومددا لبطدده فددي ا ر

قددال أر اددين بومددا بددوم سددنة و ددوم شددهر و ددوم جماددة وسددائر

أطامه اطامكم قال قلنا طا رسول هللا أرأبج اليوم الذي السنة أتك ينا فيه صدالة بدوم قدال ال ولكدن اقددروا
لدده قددال قلنددا طددا رسددول هللا فمددا سددرعته فددي ا ر

قددال الغي د

اسددتدبرته الددر ح فيدداتي القددوم فيدددعو م

فيكذبوندده و ددردوو عليدده قولدده فينصددرب عددنهم فتت ادده أم دوالهم و ص د حوو لدديل بابدددبهم شدديء اددم طدداتي

الق ددوم في دددعو م فيس ددتجيبوو ل دده و ص دددقونه في ددامر الس ددماء أو تمط ددر فتمط ددر و ددامر ا ر

أو تنب ددج

فتنبددج فتددروي علدديهم سددارحتهم دداطول مددا انددج ذ ار وأمددده خواصددر وأدره ضددروعا قددال اددم طدداتي الخر ددة
فيقددول لهددا أخرجددي نددوزه فينصددرب منهددا فيت ادده يااسدديب النحددل اددم بدددعو رجددال شددابا ممتل ددا ش د ابا
فيضر ه بالسيف فيقطاه ج لتين ام بدعوه فيقبل بتهلل وجهده طضدح فبينمدا دو دذل إذ يد ط عيسدى
بددن مددر م عليدده السددالم بشددرقي دمشددق عنددد المنددارة البيضدداء بددين مهددرودتين واضدداا بدطدده علددى أجنحددة
ملكدين إذا طاطدا أرسدده قطدر ومذا رفادده تحددر مندده جمداو دداللؤلؤ قدال وال طجددد ر دح ن سدده طاندي أحددد إال
مات ور ح ن سه منتهى بصره قال فيطل ه حتى بدر ه ب اب لد فيقتله قدال فيلبد

دذل مدا شداء هللا قدال

اددم بددوحي هللا إليدده أو حددرز ع ددادي إلددى الطددور ف د ني قددد أن لددج ع ددادا لددي ال بددداو حددد بقتددالهم قددال

و ا

هللا طاجوق وماجوق و م ما قدال هللا ل مدن دل حددب بنسدلوو و قدال فيمدر أولهدم ب حيدرة الطبر دة

فيشرب ما فيها ام طمر بها اخر م فيقول لقد او بهدذه مدرة مداء ادم طسديروو حتدى بنتهدوا إلدى جبدل بيدج
مقدح فيقولوو لقدد قتلندا مدن فدي ا ر

لدم فلنقتدل مدن فدي السدماء فيرمدوو بنشدابهم إلدى السدماء فيدرد

هللا علدديهم نشددابهم محم د ار دمددا و حاصددر عيسددى بددن مددر م وأصددحابه حتددى طكددوو رأح الطددور بوم ددذ خي د ار
حددد م مددن مائددة دبنددار حددد م اليددوم قددال فيرلددب عيسددى بددن مددر م إلددى هللا وأصددحابه قددال فيرسددل هللا

إلديهم النغددف فددي رقددابهم فيصد حوو فرسددى مددوتى مدوت ن ددل واحدددة قددال و هد ط عيسددى وأصددحابه فددال

طجددد موضددع شددبر إال وقددد مألتدده ز مددتهم ونتددنهم ودمدداه م قددال فيرلددب عيسددى إلددى هللا وأصددحابه قددال

فيرسدل هللا علدديهم طيد ار اعنداو ال خددج قددال فدتحملهم فتطددرحهم بالمهبددل و سدتوقد المسددلموو مددن قسدديهم

ونشددابهم وجاددابهم سد ع سددنين قددال و رسددل هللا علدديهم مط د ار ال طكددن مندده بيددج و ددر وال مدددر قددال فيغسددل

ا ر

فيتر هددا ال ل ددة قددال اددم طقددال لددألر

أخرجددي امرت د وردي بر ت د فيوم ددذ تاكددل الاصددابة مددن

الرمانة و ست لوو بقح هدا و داره فدي الرسدل حتدى إو ال دام مدن النداح ليكت دوو باللقحدة مدن اإلبدل ومو
القبيلددة ليكت ددوو باللقحددة مددن ال قددر ومو ال خددذ ليكت ددوو باللقحددة مددن الغددنم فبينمددا ددم ددذل إذ با د

هللا

ر حا ف ضج روي ل مؤمن و قى سائر الناح بتهارجوو ما تتهارق الحمر فالديهم تقدوم السداعة قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب ال نارفه إال من حدب

عبد الرحمن بن ب د بن جابر

باب ما جاء في ص ة الدجال
[  ] 2241حدانا محمد بن عبد ا على الصنااني حدانا الماتمر بن سليماو عدن عبيدد هللا بدن عمدر

عدن نددافع عدن بددن عمدر عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم أنده سد ل عدن الدددجال فقدال أال إو ر كددم لدديل

بدداعور أال ومندده أعددور عيندده اليمنددى انهددا عن ددة طافيددة قددال وفددي ال دداب عددن سدداد وحذط ددة وأبددي ر درة
وأسددماء وجددابر بددن عبددد هللا وأبددي بكدرة وعائشددة وأنددل وابددن ع دداح وال لتدداو بددن عاصددم قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

صحيح لر ب من حدب

عبد هللا بن عمر

باب ما جاء في الدجال ال بدخل المدبنة
[  ] 2242حددانا عبددة بدن عبدد هللا الخ اعدي ال صدري حدددانا ب دد بدن داروو أخبرندا شدع ة عدن قتددادة

عدن أندل قددال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم طدداتي الددجال المدبندة فيجددد المالئكدة طحرسدونها فددال

بدخلها الطاعوو وال الدجال إو شاء هللا قال وفي ال داب عدن أبدي ر درة وفاطمدة بندج نديل وأسدامة بدن
ز د وسمرة بن جندب ومحجن قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

[  ] 2243حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اإلطمدداو طمدداو والك ددر مددن قبددل المشددرو والسددكينة

ددل

الغ ددنم وال خ ددر والر دداء ف ددي ال دددادبن أ ددل الخي ددل وأ ددل ال ددو ر ط دداتي المس دديح إذا ج دداء دب ددر أح ددد ص ددرفج
المالئكة وجهه قبل الشام و نال بهل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في قتل عيسى بن مر م الدجال
[  ] 2244ح دددانا قتي دددة حددددانا اللي د د

ع ددن بدددن شد ددهاب انددده سد ددمع عبي ددد هللا بدددن عبدددد هللا بد ددن اال د ددة

ا نصداري طحددث عددن عبدد الدرحمن بددن ب دد ا نصدداري مدن بندي عمددرو بدن عدوب طقددول سدماج عمددي

مجمدع بدن جار دة ا نصداري طقدول سدماج رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم طقدول طقتدل بدن مدر م الدددجال
ب اب لد قال وفي ال اب عدن ع مدراو بدن حصدين وندافع بدن عت دة وأبدي بدرزة وحذط دة بدن أبدي أسديد وأبدي
ر رة و يساو وعطماو بن أبي الااصي وجابر وأبي أمامة وابن مساود وعبدد هللا بدن عمدرو وسدمرة بدن
جندددب والن دواح بددن سددمااو وعمددر بددن عددوب وحذط ددة بددن اليمدداو قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح

حسددن

[  ] 2245حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن قتادة قدال سدماج أنسدا قدال

قدال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا مددن نبددي إال وقددد أنددذر أمتدده ا عددور الكددذاب أال إندده أعددور ومو
ر كم ليل باعور مكتوب بين عينيه ه ب ر ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ذ ر بن صائد
[  ] 2246حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا عبددد ا علددى عددن الجر ددري عددن أبددي نض درة عددن أبددي سددايد
قددال صددحبني بددن صددائد إمددا حجاجددا وممددا ماتمددر ن فددانطلق الندداح وتر ددج أنددا و ددو فلمددا خلصددج بدده
اقشاررت منه واستوحشج منه مما طقول الناح فيه فلمدا ن لدج قلدج لده ضدع متاعد حيد

تلد الشدجرة

قال فابصر لنما فا خذ القدي فدانطلق فاسدتحلب ادم أتداني بلدبن فقدال لدي طدا أبدا سدايد اشدرب فكر دج أو
أشرب من بده شي ا لما طقول الناح فيه فقلج له ذا اليدوم بدوم صدائف ومندي أكدره فيده اللدبن قدال لدي طدا
أبدا سددايد ممددج أو اخددذ حددبال فاواقدده إلددى شددجرة اددم أختندق لمددا طقددول الندداح لددي وفددي أ أربددج مددن خ ددي

عليدده حدددبطي فلددن طخ ددى علدديكم ألسددتم أعلددم الندداح بحدددب

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طددا ماشددر

ا نصار ألم طقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه افر وأنا مسدلم ألدم طقدل رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم إنه ع يم ال بولدد لده وقدد خل دج ولددي بالمدبندة ألدم طقدل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال بددخل
أو ال تحل له مكة والمدبندة ألسدج مدن أ دل المدبندة و دو ذا أنطلدق ماد إلدى مكدة فدحهللا مدا زال طجديء
بهددذا حتددى قلددج فلالدده مكددذوب عليدده اددم ق ددال طددا أبددا سددايد وهللا خبرن د خب د ار حقددا وهللا إنددي عرف دده
وأعرب والده وأعرب أبن و السداعة مدن ا ر

حسن صحيح

فقلدج ت دا لد سدائر اليدوم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

[  ] 2247حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا عبددد ا علددى عددن الجر ددري عددن أبددي نض درة عددن أبددي سددايد

قال لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن صائد في باا طرو المدبندة فاحت سده و دو لدالم بهدودي
ولدده ذهابددة ومادده أبددو بكددر وعمددر فقددال لدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تشددهد أنددي رسددول هللا فقددال
أتشددهد أنددج أنددي رسددول هللا فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم امنددج بدداهلل ومالئكتدده و ت دده ورسددله واليددوم

ارخدر قددال النبددي صددلى هللا عليده وسددلم مددا تددرب قدال أرب عرشددا فددوو المدداء فقدال النبددي صددلى هللا عليدده

وسددلم تددرب عددرح إبلدديل فددوو ال حددر قددال فم دا تددرب قددال أرب صددادقا و دداذبين أو صددادقين و اذبددا قددال
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لد ل عليدده فدددعاه قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وحسددين بددن علددي وابددن عمددر

وأبي ذر وابن مساود وجابر وح صة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2248حدددانا عبددد هللا بددن مااو ددة الجمحددي حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن علددي بددن ز ددد عددن عبددد
الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طمكد

أبدو الددجال وأمده االادين

عامددا ال بولددد لهمددا ولددد اددم بولددد لهمددا لددالم أعددور أضددر شدديء وأقلدده من اددة تنددام عيندداه وال بنددام قل دده اددم

ناددج لنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبو دده فقددال أبددوه ط دوال ضددرب اللحددم دداو أن دده منقددار وأمدده
فرصاخيه طو لة اليدبن فقال أبو بكرة فسدمانا بمولدود فدي اليهدود بالمدبندة فدذ بج أندا وال يدر بدن الادوام
حتى دخلنا على أبو ده فد ذا نادج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فيهمدا فقلندا دل لكمدا ولدد فقداال مكطندا

االاددين عامددا ال بولددد لنددا ولددد اددم ولددد لنددا لددالم أضددر شدديء وأقلدده من اددة تنددام عيندداه وال بنددام قل دده قددال
فخرجنا من عند ما ف ذا و منجدل فدي الشدمل فدي قطي دة لده ولده مهمدة فتكشدف عدن أرسده فقدال مدا
قلتمددا قلنددا و ددل سددماج مددا قلنددا قددال ناددم تنددام عيندداي وال بنددام قلبددي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ب ال نارفه إال من حدب

حماد بن سلمة

حسددن

[  ] 2249حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاو أخبرنا مامر عدن ال دري عدن سدالم عدن بدن عمدر
أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم مدر بدابن صدياد فدي ن در مدن أصدحابه فديهم عمدر بدن الخطداب و دو

بلاددب مددع الغلمدداو عنددد أطددم بنددي مغالددة و ددو لددالم فلددم طشددار حتددى ضددرب رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسدلم رهدره بيددده اددم قددال أتشددهد أنددي رسددول هللا فن ددر إليده بددن صددياد قددال أشددهد أند رسددول ا ميددين اددم
قال بن صياد للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم أتشدهد أندج أندي رسدول هللا فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

امندج بدداهلل و رسدله اددم قدال النبددي صددلى هللا عليده وسددلم مدا طاتيد قددال بدن صددياد طداتيني صددادو و دداذب
فقال النبي صلى هللا عليه وسدلم خلدط عليد ا مدر ادم قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إندي خ دات
لد خبي دا وخ دا لدده ل بدوم تداتي السددماء بددخاو مبدين و فقدال بددن صدياد دو الدددخ فقدال رسدول هللا صددلى

هللا عليدده وسددلم اخسددا فلددن تادددو قدددره قددال عمددر طددا رسددول هللا ائددذو لددي فاضددرب عنقدده فقددال رسددول هللا
صدلى هللا عليدده وسدلم إو طد حقدا فلددن تسدلط عليدده ومو ال طكنده فددال خيدر لد فدي قتلدده قدال عبددد الددرزاو
طاني الدجال قال أبو عيسى ذا حدب
باب

حسن صحيح

[  ] 2250حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن أبدي سداياو عدن جدابر قدال قدال رسدول هللا

صلى هللا عليه وسدلم مدا علدى ا ر

ن دل من وسدة طاندي اليدوم تداتي عليهدا مائدة سدنة قدال وفدي ال داب

عن بن عمر وأبي سايد و ر دة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2251حددانا عبدد بددن حميدد أخبرنددا عبدد الدرزاو أخبرنددا مامدر عددن ال دري عدن سددالم بدن عبددد هللا

وأبي بكر بن سليماو و و بن أبي حطمة أو عبد هللا بن عمدر قدال صدلى بندا رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم ذات ليلددة صددالة الاشدداء فددي اخددر حياتدده فلمددا سددلم قددال أ أربددتكم ليلددتكم ددذه علددى رأح مائددة سددنة
منهدا ال ب قدى ممدن ددو علدى رهدر ا ر

أحددد قدال بدن عمددر فو دل النداح فددي مقالدة رسدول هللا صددلى

هللا عليه وسلم تل فيما طحداونه من ذه ا حادب

وسلم ال ب قدى ممدن دو اليدوم علدى رهدر ا ر
ذا حدب

عن مائة سنة ومنمدا قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده

أحدد بر دد بدذل أو بنخدرم ذلد القدرو قدال أبدو عيسدى

صحيح

باب ما جاء في النهي عن سب الر اي
[  ] 2252حدددانا إسددحاو بددن إب دراييم بددن حبيددب بددن الشددهيد ال صددري حدددانا محمددد بددن فضدديل حدددانا

ا عمل عن حبيب بن أبي اابج عن زر عدن سدايد بدن عبدد الدرحمن بدن أبد ب عدن أبيده عدن أبدي بدن
كاددب قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تسددبوا الددر ح ف د ذا أربددتم مددا تكر ددوو فقول دوا اللهددم إنددا

نسددال مددن خيددر ددذه الددر ح وخيددر مددا فيهددا وخيددر مددا أمددرت بدده وناددوذ بد مددن شددر ددذه الددر ح وشددر مددا
فيهدا وشددر مدا أمددرت بده قددال وفدي ال دداب عدن عائشددة وأبدي ر درة وعطمداو بددن أبدي الااصددي وأندل وابددن

ع اح وجابر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2253حدانا محمد بن بشار حدانا مااذ بن شام حدانا أبي عن قتدادة عدن الشدابي عدن فاطمدة

بنج نيل أو نبي هللا صلى هللا عليه وسلم صاد المنبر فضح فقدال إو تميمدا الدداري حدداني بحددب

ف رحج فاحببج أو أحداكم حداني أو ناسا مدن أ دل فلسدطين ر بدوا سد ينة فدي ال حدر فجالدج بهدم حتدى

قذفتهم في ج رة من ج ائر ال حدر فد ذا دم بدابدة ل اسده ناشدرة شدار ا فقدالوا مدا أندج قالدج أندا الجساسدة

قددالوا فاخبر نددا قالددج ال أخبددر م وال اسددتخبر م ولكددن ائتدوا أقصددى القر ددة فد و اددم مددن طخبددر م و سددتخبر م
فاتين ددا أقص ددى القر ددة فد د ذا رج ددل موا ددق بسلس ددلة فق ددال أخبرون ددي ع ددن ع ددين زل ددر قلن ددا م ددألب ت دددفق ق ددال

أخبروني عدن ال حيدرة قلندا مدألب تددفق قدال أخبروندي عدن نخدل بيسداو الدذي بدين ا ردو وفلسدطين دل
أطام قلنا نام قال أخبروني عن النبي ل با

قلنا نام قال أخبروندي يدف النداح إليده قلندا سدراع قدال

فن ن وة حتى اد قلنا فما أنج قال إنه الدجال ومنه بدخل ا مصار لهدا إال طي دة وطي دة المدبندة قدال

أبددو عيسددى و ددذا ح د دب

حسددن صددحيح لر ددب مددن حدددب

قتددادة عددن الشددابي وقددد رواه ليددر واحددد عددن

الشابي عن فاطمة بنج نيل
باب
[  ] 2254حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عمددرو بددن عاصددم حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن علددي بددن ز ددد

عن الحسن عن جندب عن حذط دة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال بن غدي للمدؤمن أو بدذل
ن سدده قددالوا و يددف بددذل ن سدده قددال بتاددر

مددن الددبالء لمددا ال ططيددق قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب
باب
[  ] 2255حدددانا محمددد بددن حدداتم المكتددب حدددانا محمددد بددن عبددد هللا ا نصدداري حدددانا حميددد الطو ددل

عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال انصدر أخداه رالمدا أو م لومدا قلندا طدا رسدول هللا نصدرته
م لوما فكيف أنصره رالما قال تك ه عن ال لم فذاه نصره إطاه قال وفدي ال داب عدن عائشدة قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2256حددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن أبددي موسددى عددن

و ددب بددن من دده عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن سددكن ال ادطددة ج ددا ومددن ات ددع
الصيد ل ل ومن أتى أبواب السلطاو افتتن قال وفي ال اب عدن أبدي ر درة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح لر ب من حدب

بن ع اح ال نارفه إال من حدب

الطوري

باب
[  ] 2257حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أب دو داود أن انددا شددع ة عددن سددماه بددن حددرب قددال سددماج

عبد الرحمن بن عبد هللا بن مساود طحدث عن أبيده قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول

إنكددم منصددوروو ومصدديبوو وم تددوي لكددم فمددن أدره ذل د مددنكم فليتددق هللا وليددامر بددالماروب وليندده عددن
المنكر ومن ذب علي متامدا فليتبوأ مقاده من النار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2258حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أن انددا شددع ة عددن ا عمددل وحمدداد وعاصددم بددن
بهدلة سماوا أبا وائل عن حذط ة قال قال عمر أطكم طح دظ مدا قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي
ال تنددة فقددال حذط ددة أنددا قددال حذط ددة فتنددة الرج ددل فددي أ لدده ومال دده وولددده وجدداره طك ر ددا الصددالة والص ددوم
والصدقة وا مر بالماروب والنهي عن المنكر فقال عمدر لسدج عدن دذا أسدال ولكدن عدن ال تندة التدي

تمدوق مددوق ال حدر قددال طدا أميددر المددؤمنين إو بيند و ينهددا بابدا مغلقددا قددال عمدر أط ددتح أم طكسدر قددال بددل
طكسر قال إذا ال طغلق إلدى بدوم ال يامدة قدال أبدو وائدل فدي حددب
ال اب فساله فقال عمر قال أبو عيسى ذا حدب

حمداد فقلدج لمسدروو سدل حذط دة عدن

صحيح

باب
[  ] 2259حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني حددداني محمددد بددن عبددد الو دداب عددن مسددار عددن أبددي

حصين عن الشابي عن عاصم الادوي عن ادب بدن عجدرة قدال خدرق إليندا رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم ونحدن تسداة خمسدة وأر ادة أحدد الادددبن مدن الادرب وارخدر مدن الاجدم فقدال اسدماوا دل سدماتم

أنه سيكوو بادي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكدذبهم وأعدانهم علدى رلمهدم فلديل مندي ولسدج منده
وليل بوارد علي الحو

ومن لم بدخل عليهم ولدم طادنهم علدى رلمهدم ولدم طصددقهم بكدذبهم فهدو مندي

وأنا منه و و وارد علي الحو

قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح لر دب ال نارفده مدن حددب

مسدار

إال من ذا الوجه قال اروو فحداني محمد بن عبد الو اب عن ساياو عن أبي حصين عدن الشدابي
عددن عاصددم الادددوي عددن اددب بددن عج درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال دداروو وحددداني
محمد عن ساياو عن ز يد عن إبراييم وليل بدالنخاي عدن ادب بدن عجدرة عدن النبدي صدلى هللا عليده
وسلم نحو حدب

مسار قال وفي ال اب عن حذط ة

باب
[  ] 2260حدددانا إسددماعيل بددن موسددى ال د اري بددن بنددج السدددي الكددوفي حدددانا عمددر بددن شدداكر عددن

أنل بن مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاتي على النداح زمداو الصدابر فديهم علدى دبنده
كالقابا على الجمر قال أبو عيسدى دذا حددب

قد روب عنه لير واحد من أ ل الالم

لر دب مدن دذا الوجده وعمدر بدن شداكر شديد بصدري

باب
[  ] 2261حدددانا موسددى بددن عبددد الددرحمن الكندددي الكددوفي حدددانا ز ددد بددن ح دداب أخبرنددي موسددى بددن

عبيدة حداني عبد هللا بن دبنار عن بن عمر قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا مشدج أمتدي
بالمطيطيدداء وخدددمها أبندداء الملددوه أبندداء فددارح والددروم سددلط ش درار ا علددى خيار ددا قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

لر ب وقد رواه أبو مااو ة عن طحيى بن سايد ا نصاري

[  ] 2261حدانا بذل محمد بن إسماعيل الواسطي حدانا أبو مااو ة عن طحيدى بدن سدايد عدن عبدد
هللا بدن دبنددار عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه وال طاددرب لحدددب
طحيى بن سايد عن عبد هللا بن دبنار عن بن عمر أصل إنمدا المادروب حددب

روب مال بن أنل ذا الحدب
بن عمر
باب

أبددي مااو ددة عددن

موسدى بدن عبيددة وقدد

عن طحيى بن سايد مرسدال ولدم بدذ ر فيده عدن عبدد هللا بدن دبندار عدن

[  ] 2262حدانا محمد بن المطنى حدانا خالد بن الحارث حددانا حميدد الطو دل عدن الحسدن عدن أبدي

بك درة قددال عصددمني هللا بشدديء سددماته مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لمددا ل د

سددرب قددال مددن

اسددتخل وا قددالوا ابنتدده فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لددن ط لددح قددوم ول دوا أمددر م ام درأة قددال فلمددا قدددمج
عائشة تاني ال صرة ذ رت قدول رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فاصدمني هللا بده قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2263حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وقدف علدى أنداح جلدوح فقدال أال أخبدر م بخيدر م مدن شدر م
قال فسكتوا فقال ذل االث مرات فقدال رجدل بلدى طدا رسدول هللا أخبرندا بخيرندا مدن شدرنا قدال خيدر م مدن

برجددى خي دره و ددؤمن ش دره وشددر م مددن ال برجددى خي دره وال بددؤمن ش دره قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح
باب
[  ] 2264حددانا محمدد بدن بشددار حددانا أبدو عددامر الاقددي حددانا محمددد بدن أبدي حميددد ز دد بدن أسددلم
ع ددن أبي دده ع ددن عم ددر ب ددن الخط دداب ع ددن النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال أال أخب ددر م بخي ددار أمد درائكم

وشدرار م خيددار م الددذبن تحبددونهم و حبددونكم وتدددعوو لهددم و دددعوو لكددم وشدرار أمدرائكم الددذبن ت غضددونهم
و غضددونكم وتلانددونهم و لانددونكم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

محمد بن أبي حميد ومحمد طضاف من قبل ح ه
باب
[  ] 2265حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا ب د بن داروو أخبرندا شدام بدن حسداو عدن الحسدن

عددن ض د ة بددن محصددن عددن أم سددلمة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إندده سدديكوو علدديكم أئمددة

تارفوو وتنكروو فمن أنكدر فقدد بدر ومدن دره فقدد سدلم ولكدن مدن رضدي وتدابع فقيدل طدا رسدول هللا أفدال

نقاتلهم قال ال ما صلوا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2266حدانا أحمد بن سايد ا شدقر حددانا بدونل بدن محمدد و اشدم بدن القاسدم قداال حددانا صدالح

المدري عدن سدايد الجر دري عدن أبدي عطمداو النهددي عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليدده

وسدلم إذا داو أمدراه م خيدار م وألنيداه م سدمحاءكم وأمددور م شدورب بيدنكم ف هدر ا ر
بطنهدا ومذا دداو أمدراه م شدرار م وألنيداه م بخالءكددم وأمددور م إلددى نسدائكم فد طن ا ر

رهر ددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

خيدر لكدم مددن

خيددر لكددم مددن

صددالح المددري وصددالح المددري فددي

حدبطه لرائب بن رد بها ال بتابع عليها و و رجل صالح
باب
[  ] 2267حدددانا إب دراييم بددن طاقددوب الجوزجدداني حدددانا نعدديم بددن حمدداد حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن
أبددي ال ندداد عددن ا عددرق عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إنكددم فددي زمدداو مددن تددره
مدنكم عشدر مدا أمدر بده لد ادم طداتي زمداو مدن عمدل مدنكم باشدر مدا أمدر بده نجدا قدال أبدو عيسدى دذا
حددب

لر ددب ال نارفده إال مددن حدددب

ذر وأبي سايد

نعديم بددن حمدداد عدن سدداياو بددن عييندة قددال وفددي ال داب عددن أبددي

[  ] 2268حدانا عبد بن حميد حدانا عبد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن ال دري عدن سدالم عدن بدن عمدر

قال قدام رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى المنبدر فقدال هندا أر
حي

ططلع جذل الشيطاو أو قال قرو الشيطاو ذا حدب

ال دتن وأشدار إلدى المشدرو طاندي

حسن صحيح

[  ] 2269حدانا قتي ة حدانا رشدبن بن ساد عن بونل عن بدن شدهاب عدن ال دري عدن قبيصدة بدن
ذه ب عن أبي ر رة قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم تخدرق مدن خ ارسداو ارطدات سدود ال برد دا
شيء حتى تنصب ب بلياء ذا حدب

لر ب اخر تاب ال تن و ليه تاب الره ا

كتاب الره ا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

باب أو ره ا المؤمن ج ء من ستة وأر اين ج ءا من النبوة
[  ] 2270حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي حدددانا أبددوب عددن محمددد بددن سددير ن عددن
أبددي ر د درة ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إذا اقت ددرب ال م دداو ل ددم تك ددد ره ددا الم ددؤمن تك ددذب
وأصدقهم ره ا أصدقهم حدبطا وره ا المسلم ج ء من ستة وأر اين ج ءا من النبوة والره دا ادالث فالره دا

الصددالحة بشددرب مددن هللا والره ددا مددن تح د ن الش دديطاو والره ددا ممددا طحدددث بهددا الرجددل ن سدده فد د ذا رأب
أحد م ما طكدره فلديقم فليت دل وال طحددث بهدا النداح قدال وأحدب القيدد فدي الندوم وأكدره الغدل القيدد ا دات فدي
الدبن قال و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2271حددانا محمددود بدن لدديالو حددانا أبددو داود عدن شددع ة عدن قتددادة أنده سددمع أنسدا عددن ع ددادة
بدن الصددامج أو النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم قددال ره ددا المددؤمن جد ء مدن سددتة وأر اددين جد ءا مددن النبددوة
قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وأبددي رز ددن الاقيلددي وأبددي سددايد وعبددد هللا بددن عمددرو وعددوب بددن مال د

وابن عمر وأنل قال وحدب

ع ادة حدب

صحيح

باب ذ بج النبوة و قيج الم شرات
[  ] 2272حدانا الحسن بن محمد ال ع راني حدانا ع داو بدن مسدلم حددانا عبدد الواحدد طاندي بدن ز داد
حدددانا المختددار بددن فل ددل حدددانا أنددل بددن مال د قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو الرسددالة
والنبددوة قددد انقطاددج فددال رسددول بادددي وال نبددي قددال فشددق ذلد علددى الندداح فقددال لكددن الم ش درات قددالوا طددا

رسول هللا وما الم شرات قال ره ا المسلم و ي ج ء من أج اء النبوة وفي ال داب عدن أبدي ر درة وحذط دة
بددن أسدديد وابددن ع دداح وأم ددرز وأبددي أسدديد قددال ددذا حدددب

حدب

المختار بن فل ل

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده مددن

باب قوله ل لهم ال شرب في الحياة الدنيا و
[  ] 2273حدانا بن أبي عمر حددانا سداياو عدن محمدد بدن المنكددر عدن عطداء بدن طسدار عدن رجدل

مددن أ ددل مصددر قددال سددالج أبددا الدددرداء عددن قددول هللا تاددالى ل لهددم ال شددرب فددي الحيدداة الدددنيا و فقددال مددا

سددالني عنهددا أحددد ليددره إال رجددل واحددد منددذ سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم سددالج رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم فقدال مدا سدالني عنهدا أحدد ليدره مندذ أن لدج دي الره دا الصدالحة ب ار دا المسدلم أو

ترب له قال وفي ال اب عن ع ادة بن الصامج قال ذا حدب

حسن

[  ] 2274حدانا قتي ة بن لهياة عن دراق عن أبي الهيدطم عدن أبدي سدايد عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم أصدو الره ا با سحار

[  ] 2275حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو داود حدددانا حددرب بددن شددداد وعمدراو القطدداو عددن طحيددى

بدن أبدي طيدر عدن أبدي سددلمة قدال نب دج عدن ع دادة بدن الصددامج قدال سدالج رسدول هللا صدلى هللا عليدده

وسلم عن قوله ل لهم ال شرب في الحياة الدنيا و قال ي الره ا الصالحة ب ار دا المدؤمن أو تدرب لده قدال
حرب في حدبطه حداني طحيى بن أبي طير قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في قول النبي صلى هللا عليه وسلم من راني في المنام فقد راني
[  ] 2276حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بددن مهددي حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عددن

أبددي ا حددو

عددن عبددد هللا عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن رانددي فددي المنددام فقددد رانددي ف د و

الشيطاو ال بتمطل بي قال وفي ال اب عدن أبدي ر درة وأبدي قتدادة وابدن ع داح وأبدي سدايد وجدابر وأندل
وأبي مال ا شجاي عن أبيه وأبي بكرة وأبي جحي ة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب إذا رأب في المنام ما طكره ما طصنع
[  ] 2277حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن طحيددى بددن سددايد عددن أبددي سددلمة بددن عبددد الددرحمن عددن أبددي

قتادة عن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال الره دا مدن هللا والحلدم مدن الشديطاو فد ذا رأب أحدد م
شي ا طكر ه فلين

عدن طسداره ادالث مدرات وليسدتاذ بداهلل مدن شدر ا ف نهدا ال تضدره قدال وفدي ال داب عدن

عبد هللا بن عمرو وأبي سايد وجابر وأنل قال و ذا حدب
باب ما جاء في تابير الره ا

حسن صحيح

[  ] 2278حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شع ة قال أخبرني طالدى بدن عطداء قدال
سماج و يدع بدن عددح عدن أبدي رز دن الاقيلدي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ره دا المدؤمن
ج ء من أر اين جد ءا مدن النبدوة و دي علدى رجدل طدائر مدا لدم بتحددث بهدا فد ذا تحددث بهدا سدقطج قدال
وأحس ه قال وال طحدث بها إال لبي ا أو حبي ا
[  ] 2279حددانا الحسدن بددن علدي الخدالل حدددانا ب دد بدن دداروو أخبرندا شدع ة عددن طالدى بدن عطدداء
عدن و يددع بددن عدددح عد ن عمدده أبددي رز ددن عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ره ددا المسددلم جد ء مددن
سددتة وأر اددين جد ءا مددن النبددوة و ددي علددى رجددل طددائر مددا لددم طحدددث بهددا فد ذا حدددث بهددا وقاددج قددال ددذا

حدددب

حسددن صددحيح وأبددو رز ددن الاقيلددي اسددمه ل دديط بددن عددامر وروب حمدداد بددن سددلمة عددن طالددى بددن

عطدداء فقددال عددن و يددع بددن حدددح وقددال شددع ة وأبددو عوانددة و شدديم عددن طالددى بددن عطدداء عددن و يددع بددن

عدح و ذا أصح

باب في تاو ل الره ا ما طستحب منها وما طكره
[  ] 2280حدددانا أحمددد بددن أبددي عبيددد هللا السددليمي ال صددري حدددانا ب ددد بددن زر ددع حدددانا سددايد عددن
قتادة عن محمد بن سير ن عن أبي ر رة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الره دا ادالث فره دا
حددق وره ددا طحدددث بهددا الرجددل ن سدده وره ددا تح د ن مددن الشدديطاو فمددن رأب مددا طك دره فلدديقم فليصددل و دداو

طقددول طاجبنددي القيددد وأك دره الغددل القيددد ا ددات فددي الدددبن و دداو طقددول مددن رانددي ف د ني أنددا ددو ف ندده لدديل
للشيطاو أو بتمطل بي و او طقول ال تقص الره دا إال علدى عدالم أو ناصدح وفدي ال داب عدن أندل وأبدي
بكرة وأم الاالء وابن عمر وعائشة وأبي موسى وجابر وأبي سياد وابن ع اح وعبدد هللا بدن عمدرو قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب في الذي طكذب في حلمه
[  ] 2281حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أحمد ال يري حددانا سداياو عدن عبدد ا علدى عدن أبدي
عبد الرحمن السلمي عن علي قال أراه عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن دذب فدي حلمده لدف

بوم ال يامة عقد شايرة
[  ] 2282حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن عبددد ا علددى عددن أبددي عبددد الددرحمن السددلمي عددن علددي
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه قددال دذا حدددب
وأبي شر ح وواالة قال أبو عيسى و ذا أصح من الحدب

حسددن وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح وأبددي ر درة
ا ول

[  ] 2283حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الو دداب حدددانا أبددوب عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح عددن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال من تحلم اذبا لف بوم ال يامة أو طاقد بدين شدارتين ولدن طاقدد بينهمدا
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

في ره ا النبي صلى هللا عليه وسلم اللبن والقمص
[  ] 2284حدانا قتي ة بن سايد حدانا اللي

عن عقيدل عدن ال دري عدن حمد ة بدن عبدد هللا بدن عمدر

عددن ب ددن عم ددر قددال س ددماج رس ددول هللا صددلى هللا علي دده وس ددلم طقددول بينم ددا أن ددا نددائم إذ أتي ددج بق دددي ل ددبن
فشر ج منه ام أعطيج فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته طا رسول هللا قدال الالدم قدال وفدي ال داب

عن أبي ر رة وأبي بكرة وابن ع اح وعبد هللا بن سالم وخ مة والط يل بن سخبرة وسدمرة وأبدي أمامدة
وجابر قال حدب

بن عمر حدب

صحيح

[  ] 2285حدانا الحسدين بدن محمدد الجر دري البلخدي حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن ال دري عدن
أبددي أمامددة بددن سددهل بددن حنيددف عددن باددا أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو النبددي صددلى هللا

عليه وسلم قال بينمدا أندا ندائم أربدج النداح طارضدوو علدي وعلديهم قمدص منهدا مدا ببلد الطددي ومنهدا مدا

ببل أس ل من ذل فار

علي عمر وعليه قميص طجره قالوا فما أولته طا رسول هللا قال الدبن

[  ] 2286حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا طاقددوب بددن إب دراييم بددن سدداد عددن أبيدده عددن صددالح بددن يسدداو

عن ال ري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سايد الخدري عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم

نحوه بماناه قال و ذا أصح

باب ما جاء في ره ا النبي صلى هللا عليه وسلم المي او والدلو
[  ] 2287حدانا محمد بن بشار حدانا ا نصداري حددانا أشدا

عدن الحسدن عدن أبدي بكدرة او النبدي

صلى هللا عليه وسلم قال ذات بوم من رأب منكم ره دا فقدال رجدل أندا أربدج داو مي اندا ند ل مدن السدماء

فوزنج أنج وأبو بكر فرجحج أنج بابي بكر ووزو أبو بكر وعمدر فدرجح أبدو بكدر ووزو عمدر وعطمداو

فرجح عمر ام رفع المي او فرأبنا الكرايية في وجه رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 2288حدددانا أبددو موسددى ا نصدداري حدددانا بددونل بددن بكيددر حددداني عطمدداو بددن عبددد الددرحمن عددن

ال دري عدن عدروة عدن عائشدة قالدج سد ل رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن ورقدة فقالدج لده خدطجددة
إنه او صدق ولكنه مات قبل أو ت هر فقال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أر تده فدي المندام وعليده

اياب بيا

ولو او من أ ل النار لكاو عليه ل اح لير ذل قال ذا حدب

الرحمن ليل عند أ ل الحدب

بالقوي

لر دب وعطمداو بدن عبدد

[  ] 2289ح دددانا محم ددد ب ددن بش ددار ح دددانا أب ددو عاص ددم أخبرن ددا ب ددن ج ددر ج أخبرن ددي موس ددى ب ددن ع ددة

أخبرني سالم بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمدر عدن ره دا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وأبدي بكدر وعمدر
قددال أربددج الندداح اجتمادوا فن د ع أبددو بكددر ذنو ددا أو ذنددو ين فيدده ضدداف وهللا طغ ددر لدده اددم قددام عمددر فن د ع
فاسددتحالج لر ددا فلددم أر ع قر ددا ط ددرب فر دده حتددى ضددرب الندداح باطددن قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة
و ذا حدب

صحيح لر ب من حدب

بن عمر

[  ] 2290حدانا محمد بن بشار حدانا أبو عاصم حدانا بن جدر ج أخبرندي موسدى بدن ع دة أخبرندي

سددالم بددن عبددد هللا عددن عبددد هللا بددن عمددر عددن ره ددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أربددج امدرأة سددوداء
اائرة الرأح خرجج من المدبنة حتى قامج بمهياة و ى الجح ة وأولتهدا و داء المدبندة بنقدل إلدى الجح دة
قال ذا الحدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 2291حدانا الحسن بن على الخالل حدانا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن أبدوب عدن بدن سدير ن
عددن أبددي ر د درة عددن النبددي ص ددلى هللا عليدده وس ددلم قددال فددي اخ ددر ال مدداو ال تكدداد ره ددا المددؤمن تك ددذب

وأصدددقهم ره ددا أصدددقهم حدددبطا والره ددا اددالث الحسددنة بشددرب مددن هللا والره ددا طحدددث الرجددل بهددا ن سدده

والره ددا تحد ن مددن الشدديطاو فد ذا رأب أحددد م ره ددا طكر هددا فددال طحدددث بهددا أحدددا ولدديقم فليصددل قددال أبددو
ر رة طاجبني القيد واكره الغل القيد ا ات في الدبن قال وقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ره دا المدؤمن

ج ء مدن سدتة وأر ادين جد ءا مدن النبدوة قدال أبدو عيسدى وقدد روب عبدد الو داب الطق دي دذا الحددب

عدن

أبوب مرفوعا ورواه حماد بن ز د عن أبوب ووق ه
[  ] 2292حدانا إبراييم بن سايد الجو ري حدانا أبو اليماو عن شدايب و دو بدن أبدي حمد ة عدن بدن
أبي حسين و و عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن بدن أبدي حسدين عدن ندافع بدن جبيدر عدن بدن ع داح عدن أبدي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأبج فدي المندام داو فدي بددي سدوار ن مدن ذ دب فهمندي

شددانهما فدداوحى إلددي أو ان خهمددا فن ختهمددا فطددا ار فاولتهمددا دداذبين طخرجدداو مددن بادددي طقددال حددد ما
مسيلمة صاحب اليمامة والانسي صاحب صنااء قال ذا حدب

صحيح حسن لر ب

[  ] 2293حدددانا الحسددين بددن محمددد حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن ال ددري عددن عبيددد هللا بددن
عبد هللا عن بن ع اح قال داو أبدو ر درة طحددث او رجدال جداء إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال

إنددي أربددج الليلددة رلددة بنطددف منهددا السددمن والاسددل و أربددج الندداح طسددتقوو بابدددبهم فالمسددتكطر والمسددتقل

ورأبج سب ا واصال من السماء إلى ا ر

وأراه طا رسول هللا أخذت به فالوت ادم أخدذ بده رجدل بادده

فاال ام أخذ به رجل باده فاال ام أخذ به رجل فقطع به ام وصل له فاال بده فقدال أبدو بكدر اب رسدول
هللا بابي أنج وأمي وهللا لتددعني اعبر دا فقدال اعبر دا فقدال أمدا ال لدة ف لده اإلسدالم وأمدا مدا بنطدف مدن

السدمن والاسددل فهددو القدراو لينده وحالوتدده وأمددا المسددتكطر والمسددتقل فهدو المسددتكطر مددن القدراو والمسددتقل
منه وأما السبب الواصل من السدماء إلدى ا ر

فهدو الحدق الدذي أندج عليده فاخدذت بده فياليد هللا ادم

طاخذ به رجل اخر فيالو به ام طاخذ باده رجل اخر فيالو به ام طاخذ رجل اخدر فينقطدع بده ادم بوصدل

لدده فيالددو أي رسددول هللا لتحددداني أصددبج أو أخطددات فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أصددبج باضددا
وأخطددات باضددا قددال أقسددمج بددابي أنددج وأمددي لتخبرنددي مددا الددذي أخطددات فقددال النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم ال تقسم قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2294حدانا محمد بن بشار حدانا و ب بدن جر در بدن حدازم عدن أبيده عدن أبدي رجداء عدن سدمرة
بن جندب قال او النبي صلى هللا عليه وسلم إذا صلى بنا الص ح أقبل علدى النداح بوجهده وقدال دل

رأب أحددد مددنكم الليلددة ره ددا قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح و ددروب ددذا الحدددب

عددن عددوب وجر ددر بددن

حازم عن أبي رجاء عن سمرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في قصدة طو لدة قدال و كدذا روب محمدد

بن بشار ذا الحدب

عن و ب بن جر ر مختص ار اخر تاب الره ا و ليه تاب الشهادات

كتاب الشهادات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في الشهداء أبهم خير
[  ] 2295حددانا ا نصداري حددانا مادن حددانا مالد عدن عبدد هللا بدن أبدي بكدر بدن محمدد بدن عمددرو

بن ح م عن أبيه عن عبد هلل بن عمرو بن عطماو عن أبي عمرة ا نصاري عن ز د بدن خالدد الجهندي
أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أال أخبر م بخير الشهداء الذي طاتي بالشهادة قبل أو طسالها

[  ] 2296حدانا أحمد بن الحسن حدانا عبد هللا بن مسلمة عدن مالد نحدوه وقدال بدن أبدي عمدرة قدال
دذا حدددب
الحدب

حسددن وأكطددر الندداح طقولدوو عبددد الددرحمن بددن أبددي عمدرة واختل دوا علددى مالد فددي رواطددة ددذا

فروب باضهم عن أبي عمرة وروب باضهم عن بن أبي عمرة و و عبد الرحمن بدن أبدي عمدرة

ا نصاري و ذا أصح نه قد روي من لير حدب

مالد عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي عمدرة عدن ز دد بدن

خالد وقد روب عدن بدن أبدي عمدرة عدن ز دد بدن خالدد ليدر دذا الحددب
عمرة مولى ز د بن خالد الجهني وله حدب

و دو حددب

صدحيح أطضدا وأبدو

الغلول وأكطر الناح طقولوو عبد الرحمن بن أبي عمرة

[  ] 2297حدانا بشر بن ادم بن بنج أز ر السدماو حددانا ز دد بدن الح داب حددانا أبدي بدن ع داح بدن
سددهل بددن سدداد حددداني أبددو بكددر بددن محمددد بددن عمددرو بددن ح د م حددداني عبددد هللا بددن عمددرو بددن عطمدداو
حددداني خارجددة بددن ز ددد بددن اابددج حددداني عبددد الددرحمن بددن أبددي عمدرة حددداني ز ددد بددن خالددد الجهنددي اندده

سددمع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول خيددر الشددهداء مددن أدب شددهادته قبددل أو طسددالها قددال ددذا
حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء فيمن ال تجوز شهادته

[  ] 2298حدانا قتي دة حددانا مدرواو ال د اري عدن ب دد بدن ز داد الدمشدقي عدن ال دري عدن عدروة عدن

عائشددة قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال تجددوز شددهادة خددائن وال خائنددة وال مجلددود ح ددا وال
مجلودة وال ذي لمر خيه وال مجرب شهادة وال القانع أ ل البيج لهم وال رندين فدي والء وال ق اربدة قدال

ال د اري القددانع التددابع ددذا حدددب
فددي الحدددب

لر ددب ال نارفدده إال مدن حدددب

وال طاددرب ددذا الحدددب

مددن حدددب

عمدرو قددال وال ناددرب مانددى ددذا الحددب

ب ددد بددن ز دداد الدمشددقي و ددد طضدداف

ال ددري إال مددن حدبطدده وفددي ال داب عددن عبددد هللا بددن

وال طصددح عندددي مددن قبددل إسدناده والامددل عنددد أ ددل الالددم فددي

ددذا أو شددهادة القر ددب جددائ ة لقرابتدده واختلددف أ ددل الالددم فددي شددهادة الوالددد للولددد والولددد لوالددده ولددم طج د
أكطددر أ ددل الالددم شددهادة الوالددد للولددد وال الولددد للوالددد وقددال با دا أ ددل الالددم إذا دداو عدددال فشددهادة الوالددد
للولد جائ ة و دذل شدهادة الولدد للوالدد ولدم طختل دوا فدي شدهادة ا خ خيده أنهدا جدائ ة و دذل شدهادة دل
قر دب لقر دده وقددال الشددافاي ال تجددوز شددهادة لرجددل علددى ارخددر ومو دداو عدددال إذا انددج بينهمددا عددداوة
وذ ددب إل ددى ح دددب

عب ددد ال ددرحمن ا ع ددرق عد دن النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم مرس ددال ال تج ددوز ش ددهادة

صاحب إحنة طاني صاحب عداوة و ذل مانى ذا الحدب

حي

قدال ال تجدوز شدهادة صداحب لمدر

خيه طانى صاحب عداوة
باب ما جاء في شهادة ال ور
[  ] 2299حدانا أحمد بن منيع حدانا مرواو بدن مااو دة عدن سداياو بدن ز داد ا سددي عدن فاتد بدن
فضالة عن اطمن بن خر م أو النبي صلى هللا عليه وسدلم قدام خطي دا فقدال طدا أبهدا النداح عددلج شدهادة
الد ور إشدراكا بدداهلل ادم قد أر رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ل فدداجتنبوا الدرجل مدن ا وادداو واجتنبدوا قددول

ال ور و قال أبو عيسدى و دذا حددب
ذا الحدب

لر دب إنمدا نارفده مدن حددب

سداياو بدن ز داد واختل دوا فدي رواطدة

عن ساياو بن ز اد وال نارفه طمن بن خدر م سدماعا مدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقدد

اختل وا في رواطة ذا الحدب

عن ساياو بن ز اد

[  ] 2300حدانا عبد بن حميد حدانا محمد بن عبيد حدانا سداياو و دو بدن ز داد الاصد ري عدن أبيده
عن حبيب بن الناماو ا سدي عدن خدر م بدن فاتد ا سددي أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم صدلى

صدالة الصد ح فلمدا انصددرب قدام قائمددا فقدال عدددلج شدهادة الد ور بالشدره بدداهلل ادالث مدرات ادم تددال ددذه
ارطددة ل واجتنب دوا قددول ال د ور و إلددى اخددر ارطددة قددال أبددو عيسددى ددذا عندددي أصددح وخددر م بددن فات د لدده

صح ة وقد روب عن النبي صلى هللا عليه وسلم أحادب

و و مشهور

[  ] 2301حدددانا حميددد بددن مسددادة حدددانا بشددر بددن ال ضددل عددن الجر ددري عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي
بكرة عن أبيه أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال أال أخبدر م بداكبر الك دائر قدالوا بلدى طدا رسدول هللا

قال اإلشراه باهلل وعقوو الوالددبن وشدهادة الد ور أو قدول الد ور قدال فمدا زال رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم طقولها حتى قلنا ليته سكج قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وفدي ال داب عدن عبدد هللا بدن

عمرو
باب منه
[  ] 2302حدانا واصدل بدن عبدد ا علدى حددانا محمدد بدن فضديل عدن ا عمدل عدن علدي بدن مددره

عدن ددالل بددن طسداب عددن عمدراو بدن حصددين قددال سدماج رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم طقددول خيددر

الندداح قرنددي اددم الددذبن بلددونهم اددم الددذبن بلددونهم االاددا اددم طجددة قددوم مددن باددد م بتسددمنوو و حبددوو السددمن

طاطوو الشهادة قبل أو طسالو ا قال أبو عيسى و دذا حددب

لر دب مدن حددب

ا عمدل عدن علدي بدن

مدره وأصحاب ا عمل إنما رووا عدن ا عمدل عدن دالل بدن طسداب عدن عمدراو بدن حصدين حددانا
أبو عمار الحسين بن حر

حدانا و يع عن ا عمل حدانا الل بدن طسداب عدن عمدراو بدن حصدين

عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه و ذا أصح من حدب

محمد بدن فضديل قدال وماندى دذا الحددب

عند باا أ ل الالم طاطدوو الشدهادة قبدل أو طسدالو ا إنمدا طاندى شدهادة الد ور طقدول طشدهد أحدد م مدن
لير أو طستشهد

[  ] 2303حدانا عمر بن الخطداب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال خيدر النداح قرندي ادم الدذبن

بلددونهم اددم الددذبن بلددونهم اددم ط شددو الكددذب حتددى طشددهد الرجددل وال طستشددهد و حلددف الرجددل وال طسددتحلف
ومانى حدب

النبي صدلى هللا عليده وسدلم خيدر الشدهداء الدذي طداتي بشدهادته قبدل أو طسدالها دو عنددنا

إذا أشددهد الرجددل علددى الشدديء أو بددؤدب شددهادته وال طمتنددع مددن الشددهادة كددذا وجدده الحدددب
أ ل الالم
كتاب ال د عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عنددد باددا

باب الصحة وال راغ نامتاو مغبوو فيهما طير من الناح
[  ] 2304حدددانا صددالح بددن عبددد هللا وسددو د بددن نصددر قددال صددالح حدددانا وقددال سددو د أخبرنددا عبددد هللا
بن الم اره عن عبد هللا بدن سدايد بدن أبدي ندد عدن أبيده عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم نامتاو مغبوو فيهما طير من الناح الصحة وال راغ حدانا محمد بن بشار حددانا طحيدى بدن
سدايد حدددانا عبدد هللا بددن سدايد بددن أبدي نددد عدن أبيدده عدن بددن ع داح عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم
نحوه قال وفي ال اب عن أنل بن مالد وقدال دذا حددب

حسدن صدحيح ورواه ليدر واحدد عدن عبدد هللا

بن سايد بن أبي ند فرفاوه وأوق ه باضهم عن عبد هللا بن سايد بن أبي ند
باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناح

[  ] 2305حدددانا بشددر بددن ددالل الص دواب ال صددري حدددانا جا ددر بددن سددليماو عددن أبددي طددارو عددن
الحسن عن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن طاخدذ عندي دؤالء الكلمدات فيامدل
بهد ن أو طالددم مددن طامددل بهددن فقددال أبددو ر درة فقلددج أنددا طددا رسددول هللا فاخددذ بيدددي فاددد خمسددا وقددال اتددق
المحددارم تكددن أعبددد الندداح وار

بمددا قسددم هللا ل د تكددن ألنددى الندداح وأحسددن إلددى جدداره تكددن مؤمنددا

وأحددب للندداح مددا تحددب لن س د تكددن مسددلما وال تكطددر الضددح ف د و طدرة الضددح تميددج القلددب قددال أبددو
عي سى ذا حدب

لر ب ال نارفده إال مدن حددب

جا در بدن سدليماو والحسدن لدم طسدمع عدن أبدي ر درة

شي ا كذا روي عن أبوب و دونل بدن عبيدد وعلدي بدن ز دد قدالوا لدم طسدمع الحسدن مدن أبدي ر درة وروب
أبددو عبيدددة الندداجي عددن الحسددن ددذا الحدددب

قولدده ولددم بددذ ر فيدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا

عليه وسلم
باب ما جاء في الم ادرة بالامل
[  ] 2306حدددانا أبددو مصدداب عددن محددرز بددن دداروو عددن عبددد الددرحمن ا عددرق عددن أبددي ر درة أو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بادروا با عمال س اا دل تنت دروو إال فقد ار منسديا أو لندى مطغيدا
أو مرضا م سدا أو رما م ندا أو موتا مجه ا أو الدجال فشر لائدب بنت در أو السداعة فالسداعة أد دى

وأمدر قدال ددذا حددب

حسدن لر ددب ال نارفده مددن حددب

ا عدرق عددن أبدي ر درة إال مددن حددب

محددرز

بددن دداروو وقددد روب بشددر بددن عمددر ولي دره عددن محددرز بددن دداروو ددذا وقددد روب مامددر ددذا الحدددب
عمن سمع سايدا المقبري عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه وقال تنت روو

باب ما جاء في ذ ر الموت
[  ] 2307حدانا محمود بدن لديالو حددانا ال ضدل بدن موسدى عدن محمدد بدن عمدرو وعدن أبدي سدلمة
عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكطروا ذ ر اذم اللذات طاندي المدوت قدال وفدي

ال اب عن أبي سايد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب
[  ] 2308حددانا ندداد حدددانا طحيددى بددن مادين حدددانا شددام بددن بوسددف حدداني عبددد هللا بددن بجيددر أندده
سمع ان ا مولى عطماو قال او عطماو إذا وقف على قبر بكى حتدى ببدل لحيتده فقيدل لده تدذ ر الجندة
والنددار فددال ت كددي وت كددي مددن ددذا فقددال إو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو القبددر أول منددازل
ارخرة ف و نجا منه فما باده أطسدر منده ومو لدم بدنج منده فمدا بادده أشدد منده قدال وقدال رسدول هللا صدلى

هللا عليده وسددلم مدا أربددج من د ار قددط إال القبدر أف ددع منده قددال دذا حدددب
حدب

حسدن لر ددب ال نارفده إال مددن

شام بن بوسف

باب ما جاء من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه
[  ] 2309حدانا محمود بدن لديالو حددانا أبدو داود أخبرندا شدع ة عدن قتدادة قدال سدماج أنسدا طحددث
عددن ع ددادة بددن الصددامج عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن أحددب لقدداء هللا أحددب هللا لقدداءه ومددن
كره لقاء هللا ره هللا لقاءه قال وفي ال اب عدن أبدي ر درة وعائشدة وأندل وأبدي موسدى قدال حددب
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في إنذار النبي صلى هللا عليه وسلم قومه

ع دادة

[  ] 2310حدانا أبو ا شا

أحمد بن المقدام الاجلي حددانا محمدد بدن عبدد الدرحمن الط داوي حددانا

شام بن عروة عن أبيه عن عائشدة قالدج لمدا ن لدج دذه ارطدة وأندذر عشديرت ا قدر ين قدال رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم طددا صدداية بنددج عبددد المطلددب طددا فاطمددة بنددج محمددد طددا بنددي عبددد المطلددب إنددي ال
أمل د لكددم مددن هللا شددي ا سددلوني مددن مددالي مددا ش د تم قددال وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وأبددي موسددى وابددن

ع اح قال حدب

عائشة حدب

حسن لر ب كدذا روب باضدهم عدن شدام بدن عدروة نحدو دذا وروب

باضهم عن شام عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال لم بذ ر فيه عن عائشة
باب ما جاء في فضل ال كاء من خشية هللا
[  ] 2311حدانا ناد حدانا عبد هللا بن الم اره عن عبد الرحمن بن عبد هللا المسداودي عدن محمدد

بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال بلدج
النار رجل بكى من خشية هللا حتى طاود اللبن في الضرع وال طجتمع ا دار فدي سدبيل هللا ودخداو جهدنم
قدال وفددي ال داب عددن أبدي ر حانددة وابددن ع داح قددال دذا حدددب

حسددن صدحيح ومحمددد بدن عبددد الددرحمن

و مولى ال طلحة و و مدني اقة روب عنه شع ة وساياو الطوري

باب في قول النبي صلى هللا عليه وسلم لو تالموو ما أعلم لضحكتكم قليال
[  ] 2312حدانا أحمد بن منيع حدانا أبو أحمد ال يري حدانا إسدرائيل عدن إبدراييم بدن المهداجر عدن

مجا دد عدن مددورو عدن أبدي ذر قددال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم إنددي أرب مدا ال تدروو وأسددمع
مددا ال تسددماوو أطددج السددماء وحددق لهددا أو ت د ط مددا فيهددا موضددع أر ددع أصددابع إال ومل د واضددع جبهتدده
س دداجدا هلل وهللا ل ددو تالم ددوو م ددا أعل ددم لض ددحكتكم قل دديال ول كي ددتم طيد د ار وم ددا تل ددذذتم بالنس دداء عل ددى ال ددرح

ولخددرجتم إلددى الصددادات تجدداروو إلددى هللا لددوددت أنددي نددج شددجرة تاضددد قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب
عن أبي ر رة وعائشة وابن ع اح وأنل قال ذا حدب

حسدن لر دب و دروب مدن ليدر دذا الوجده أو

أبا ذر قال لوددت أني نج شجرة تاضد
[  ] 2313حدانا أبو ح ص عمرو بن علي ال الح حددانا عبدد الو داب الطق دي عدن محمدد بدن عمدرو

عدن أبددي سدلمة عددن أبدي ر درة قدال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم لدو تالمددوو مدا أعلددم لضددحكتم

قليال ول كيتم طي ار ذا حدب

صحيح

باب فيمن تكلم بكلمة طضح بها الناح
[  ] 2314حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا بددن أبددي عدددي عددن محمددد بددن إسددحاو حددداني محمددد بددن
إبراييم عن عيسى بن طلحة عن أبي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو الرجدل ليدتكلم
بالكلمة ال برب بها باسا بهوي بها س اين خر ا في النار قال ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 2315حدانا محمد بن بشار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا بهد بدن حكديم حدداني أبدي عدن جددي
قال سماج النبي صلى هللا عليه وسلم طقول و ل للدذي طحددث بالحددب
له و ل له قال وفي ال اب عن أبي ر رة قال ذا حدب

حسن

ليضدح بده القدوم فيكدذب و دل

باب
[  ] 2316حدانا سليماو بن عبد الج ار ال غددادي حددانا عمدر بدن ح دص بدن ايداث حددانا أبدي عدن
ا عمدل عددن أنددل قددال تددوفي رجدل مددن أصددحابه فقددال طانددي رجدل أبشددر بالجنددة فقددال رسددول هللا صددلى

هللا عليه وسلم أوال تدري فلاله تكلم فيما ال طانيه أو بخل بما ال بنقصه قال ذا حدب

لر ب

[  ] 2317حدددانا أحمددد بددن نصددر النيسددابوري وليددر واحددد قددالوا حدددانا أبددو مسددهر عددن إسددماعيل بددن

عبد هللا بن سدماعه عدن ا و ازعدي عدن قدرة عدن ال دري عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول

هللا صلى هللا عليده وسدلم مدن حسدن إسدالم المدرء تر ده مداال طانيده قدال دذا حددب
حدب

لر دب ال نارفده مدن

أبي سلمة عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم إال من ذا الوجه

[  ] 2318حدددانا قتي ددة حدددانا مال د بددن أنددل عددن ال ددري عددن علددي بددن حسددين قددال قددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم إو من حسن إسالم المرء تر ه ماال طانيه قال أبدو عيسدى و كدذا روب ليدر واحدد
مددن أصددحاب ال ددري عددن ال ددري عددن علددي بددن حسددين عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو حدددب

مال مرسال و ذا عندنا أصح من ح دب

أبي طالب

أبي سلمة عن أبي ر رة وعلي بن حسدين لدم بددره علدي بدن

باب في قلة الكالم
[  ] 2319حدانا ناد حدانا عبدة عن محمد بن عمر وحدداني أبدي عدن جددي قدال سدماج بدالل بدن
الحدرث الم نددي صداحب رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم طقدول سددماج رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم
طقددول إو أحددد م ليددتكلم بالكلمددة مددن رض دواو هللا مددا ط ددن أو تبل د مددا بلغددج فيكتددب هللا لدده بهددا رض دوانه

إلدى بدوم بلقداه ومو أحدد م ليدتكلم بالكلمددة مدن سدخط هللا مدا ط دن أو تبلد مدا بلغدج فيكتدب هللا عليده بهددا
سددخطه إلددى بددوم بلقدداه قددال وفددي ال دداب عددن أم حبي ددة قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح و ك دذا رواه ليددر

واحد عن محمد بن عمرو نحو ذا قالوا عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بدالل بدن الحدرث

وروب ذا الحدب

مال عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بالل بن الحرث ولم بذ ر فيه عن جده

باب ما في في واو الدنيا على هللا ع وجل
[  ] 2320حدددانا قتي ددة حدددانا عب د د الحميددد بددن سددليماو عددن أبددي حددازم عددن سددهل بددن سدداد قددال قددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو اندج الددنيا تاددل عندد هللا جنداي باوضدة مدا سدقى داف ار منهدا شدر ة
ماء وفي ال اب عن أبي ر رة قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 2321حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم اره عدن مجالدد عدن نديل بدن أبدي حدازم عدن
المستورد بدن شدداد قدال ندج مدع الر دب الدذبن وق دوا مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى السدخلة

الميتة فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أتدروو دذه اندج علدى أ لهدا حدين ألقو دا قدالوا مدن وانهدا

ألقو ا طا رسول هللا قال فالدنيا أ وو على هللا من ذه على أ لها وفي ال اب عدن جدابر وابدن عمدر قدال
أبو عيسى حدب
باب منه

المستورد حدب

حسن

[  ] 2322حدانا محمد بن حاتم المكتب حدانا علي بن اابج حدانا عبد الرحمن بدن اابدج بدن او داو

قال سماج عطاء بن قرة قال سماج عبد هللا بن ضمرة قدال سدماج أبدا ر درة طقدول سدماج رسدول هللا

صدلى هللا عليدده وسددلم طقدول أال إو الدددنيا ملاونددة ملادوو مددا فيهددا إال ذ در هللا ومددا وااله وعددالم أو مددتالم
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب منه
[  ] 2323حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد حدانا إسماعيل بن أبي خالدد حددانا نديل بدن

أبددي حددازم قددال سددماج مسددتوردا أخددا بنددي فهددر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا الدددنيا فددي
ارخرة إال مطل ما طجال أحد م إص اه فدي الديم فلين در بمداذا برجدع قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح ومسماعيل بن أبي خالد طكندى أبدا عبدد هللا ووالدد نديل أبدو حدازم اسدمه عبدد بدن عدوب و دو مدن

الصحابة

باب ما جاء أو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
[  ] 2324حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم الددنيا سدجن المدؤمن وجندة الكدافر ووفدي ال داب عدن عبدد
هللا بن عمرو قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء مطل الدنيا مطل أر اة ن ر
[  ] 2325حددانا محمدد بدن إسددماعيل حددانا أبدو نعديم حدددانا ع دادة بدن مسدلم حدددانا بدونل بدن خ دداب

عن سايد الطائي أبي ال ختري أنه قال حداني أبدو شدة ا نمداري أنده سدمع رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم طقول االاة أقسم عليهن وأحداكم حدبطا فاح وه قال مدا نقدص مدال عبدد مدن صددقة وال رلدم عبدد
م لمددة فص ددبر عليهددا إال زاده هللا عد د ا وال ف ددتح عبددد ب دداب مسددالة إال ف ددتح هللا علي دده بدداب فق ددر أو لم ددة

نحو ا وأحداكم حدبطا فاح وه قال إنمدا الددنيا ر ادة ن در عبدد رزقده هللا مداال وعلمدا فهدو بتقدي فيده ر ده
و صددل فيدده رحمدده و الددم هلل فيدده حقددا فهددذا بافضددل المنددازل وعبددد رزقدده هللا علمددا ولددم برزقدده مدداال فهددو

صادو النية طقول لو أو لدي مداال لاملدج بامدل فدالو فهدو نيتده فاجر مدا سدواء وعبدد رزقده هللا مداال ولدم

برزقدده علمددا فهددو طخد ط فددي مالدده بغيددر علددم ال بتقددي في ده ر دده وال طصددل فيدده رحمدده وال طالددم هلل فيدده حقددا
فهذا باخب

المنازل وعبد لم برزقه هللا ماال وال علما فهدو طقدول لدو أو لدي مداال لاملدج فيده بامدل فدالو

فهو نيته فوزر ما سواء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها
[  ] 2326ح دددانا محم ددد ب ددن بش ددار ح دددانا عب ددد ال ددرحمن ب ددن مه دددي ح دددانا س دداياو ع ددن بش ددير أب ددي

إسماعيل عن سيار عن طارو بدن شدهاب عدن عبدد هللا بدن مسداود قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم مددن ن لددج بدده فاقددة فان لهددا بالندداح لددم تسددد فاقتدده ومددن ن لددج بدده فاقددة فان لهددا بدداهلل فيوش د هللا لدده

برزو عاجل أو اجل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب
[  ] 2327حدانا محمود بن ليالو حدانا عبد الرزاو أخبرنا ساياو عن منصور وا عمدل عدن أبدي

وائل قال جاء مااو ة إلى أبي اشم بن عت ة و و مدر ا طادوده فقدال طدا خدال مدا ب كيد أوجدع طشد ه
أم حر

على الدنيا قال ل ال ولكن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عهدد إلدي عهددا لدم اخدذ بده قدال

إنما طكاي من جميدع المدال خدادم ومر دب فدي سدبيل هللا وأجددني اليدوم قدد جمادج قدال أبدو عيسدى وقدد

روب زائدة وعبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن سدمرة بدن سدهم قدال دخدل مااو دة علدى أبدي
اشم فذ ر نحوه وفي ال اب عن بر دة ا سلمي عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب منه

[  ] 2328حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع حدانا ساياو عن ا عمل عن شمر بدن عطيدة عدن
المغيرة بن ساد بن ا خرم عن أبيده عدن عبدد هللا بدن مسداود قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

ال تتخذوا الضياة فترلبوا في الدنيا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في طول الامر للمؤمن
[  ] 2329حدددانا أبددو ر ددب حدددانا ز ددد بددن ح دداب عددن مااو ددة بددن صددالح عددن عمددرو بددن ندديل عددن
عبددد هللا بددن بسددر أو أعرابيددا قددال طددا رسددول هللا مددن خيددر الندداح قددال مددن طددال عمدره وحسددن عملدده وفددي
ال اب عن أبي ر رة وجابر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب منه
[  ] 2330حددانا أبددو ح ددص عمددرو بدن علددي حدددانا خالددد بدن الحددرث حدددانا شددع ة عدن علددي بددن ز ددد
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أو رجدال قدال طدا رسدول هللا أي النداح خيدر قدال مدن طدال عمدره
وحسدن عملدده قددال فدداي الندداح شددر قدال مددن طددال عمدره وسدداء عملدده قدال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح

حسددن

باب ما جاء في فناء أعمار ذه ا مة ما بين الستين إلى الس اين
[  ] 2331حددانا إبدراييم بددن سدايد الجددو ري حدددانا محمدد بددن ر ياددة عدن امددل أبددي الادالء عددن أبددي
صالح عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عمدر أمتدي مدن سدتين سدنة إلدى سد اين
سنة قال أبو عيسى ذا حدب

وجه عن أبي ر رة

حسن لر ب من حدب

أبدي صدالح عدن أبدي ر درة وقدد روي مدن ليدر

باب ما جاء في تقارب ال ماو وقصر ا مل
[  ] 2332حدانا ع اح بن محمد الدوري حدانا خالد بن مخلدد حددانا عبدد هللا بدن عمدر الامدري عدن

ساد بن سايد ا نصاري عن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال تقدوم السداعة
حت ددى بتق ددارب ال م دداو فتك ددوو الس ددنة الش ددهر والش ددهر الجما ددة وتك ددوو الجما ددة دداليوم و ك ددوو الي ددوم

كالسداعة وتكدوو السداعة الضدرمة بالندار قدال أبدو عيسدى دذا حددب
سايد و أخو طحيى بن سايد

لر دب مدن دذا الوجده وسداد بددن

باب ما جاء في قصر ا مل
[  ] 2333حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أحمد حدانا ساياو عن لي

عن مجا د عن بدن عمدر

قددال أخددذ رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ب د اا جسدددي فقددال ددن فددي الدددنيا ان د لر ددب أو عددابر
سبيل وعد ن س في أ ل القبور فقال لي بن عمر إذا أصد حج فدال تحددث ن سد بالمسداء ومذا أمسديج
فال تحدث ن س بالصد اي وخدذ مدن صدحت قبدل سدقم ومدن حياتد قبدل موتد ف ند ال تددري طدا عبدد

هللا مددا اسددم لدددا قددال أبددو عيسددى وقددد روب ددذا الحدددب

ا عمددل عددن مجا ددد عددن بددن عمددر نحددوه

حدددانا أحمددد بددن عبدددة الضددبي ال صددري حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن لي د

عددن مجا ددد عددن بددن عمددر عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
[  ] 2334حددانا سددو د بددن نصدر أخبرنددا عبددد هللا بددن الم داره عددن حمدداد بددن سدلمة عددن عبيددد هللا بددن
أبي بكر بن أنل عدن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دذا بدن ادم و دذا أجلده
ووضددع بددده عنددد ق دداه اددم بسددطها فقددال واددم أملدده واددم أملدده واددم أملدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح وفي ال اب عن أبي سايد
[  ] 2335حددانا ندداد حدددانا أبدو مااو ددة عددن ا عمددل عدن أبددي السد ر عددن عبدد هللا بددن عمددرو قددال
مددر علينددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ونحددن ناددالج خصددا لنددا فقددال مددا ددذا فقلنددا قددد و ددى فددنحن

نصددلحه قددال مددا أرب ا مددر إال أعجددل مددن ذلد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

اسمه سايد بن محمد و قال بن أحمد الطوري

حسددن صددحيح وأبددو الس د ر

باب ما جاء أو فتنة ذه ا مة في المال
[  ] 2336حدانا أحمد بن منيع حددانا الحسدن بدن سدوار حددانا ليد
أو عبد الرحمن بدن جبيدر بدن ن يدر حداده عدن أبيده عدن ادب بدن عيدا

بدن سداد عدن مااو دة بدن صدالح
قدال سدماج النبدي صدلى هللا

عليه وسلم طقول إو لكدل أمدة فتندة وفتندة أمتدي المدال قدال أبدو عيسدى دذا حددب
إنما نارفه من حدب

مااو ة بن صالح

حسدن صدحيح لر دب

باب ما جاء لو او البن ادم وادطاو من مال البتغى االطا
[  ] 2337حددانا عبدد هللا بدن أبدي ز داد حددانا طاقدوب بددن إبدراييم بدن سداد حددانا أبدي عدن صدالح بددن
كيسداو عدن بدن شدهاب عدن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدو داو البددن ادم

وادطاو من ذ ب حب أو طكوو له اال

وال طمأل فداه إال التدراب و تدوب هللا علدى مدن تداب وفدي ال داب

عدن أبدي بدن ادب وأبدي سدايد وعائشدة وابدن ال يددر وأبدي واقدد وجدابر وابدن ع داح وأبدي ر درة قدال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في قلب الشيد شاب على حب اانتين
[  ] 2338حدانا قتي ة حدا نا اللي

عن بن عجدالو عدن القاقداع بدن حكديم عدن أبدي صدالح عدن أبدي

ر رة أو النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال قلدب الشديد شداب علدى حدب اانتدين طدول الحيداة و طدرة المدال
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2339حددانا قتي دة حددانا أبددو عواندة عدن قتددادة عدن أندل بدن مالد أو رسدول هللا صدلى هللا عليدده
وسددلم قددال بهددرم بددن ادم و شددب مندده اانتدداو الحددر
ذا حدب

علددى الامددر والحددر

علددى المددال قددال أبددو عيسددى

حسن صحيح

باب ما جاء في ال ادة في الدنيا
[  ] 2340حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا محمددد بددن الم دداره حدددانا عمددرو بددن واقددد حدددانا
بدونل بددن حلد ل عدن أبددي إدر ددل الخدوالني عددن أبددي ذر عدن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم قددال ال ددادة
فددي الدددنيا ليسددج بتحددر م الحددالل وال إضدداعة المددال ولكددن ال ددادة فددي الدددنيا أو ال تكددوو بمددا فددي بدددط

أواق مما في بدي هللا واو تكوو في اواب المصي ة إذا أندج أصدبج بهدا أرلدب فيهدا لدو أنهدا أبقيدج لد

قا ل أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجده وأبدو إدر دل الخدوالني اسدمه عائدذ هللا بدن

عبد هللا وعمرو بن واقد منكر الحدب

باب منه
[  ] 2341حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث حدددانا خر د

بددن السددائب قددال

سماج الحسن طقول حداني حمراو بن أبداو عدن عطمداو بدن ع داو أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال

لديل البدن ادم حدق فددي سدوب دذه الخصدال بيددج طسدكنه وادوب بدواري عورتدده وجلدف الخبد والمداء قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح و و حدب

الحر

بن السائب وسماج أبا داود سدليماو بدن سدلم

البلخي طقول قال النضر بن شميل جلف الخب طاني ليل ماه إدام
باب منه
[  ] 2342حددانا محمددود بددن لديالو حدددانا و ددب بدن جر ددر حدددانا شدع ة عددن قتددادة عدن مطددرب عددن
أبيدده أندده انتهددى إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو طقددول ل ألهدداكم التكدداار و قددال طقددول بددن ادم مددالي
مددالي و ددل لد مددن مالد إال مددا تصدددقج فامضدديج أو أكلددج فافنيددج أو ل سددج فابليددج قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح

باب منه
[  ] 2343حدانا محمدد بدن بشدار حددانا عمدر بدن بدونل دو اليمدامي حددانا عكرمدة بدن عمدار حددانا
شددداد بددن عبددد هللا قددال سددماج أبددا أمامددة طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طددا بددن ادم إند إو
تبدذل ال ضددل خيدر لد ومو تمسددكه شدر لد وال تددالم علدى دداب وابدددأ بمدن تاددول واليددد الاليدا خيددر مددن
اليد الس لى قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وشداد بن عبد هللا طكنى أبا عمار

باب في التو ل على هللا
[  ] 2344حدانا علدي بدن سدايد الكنددي حددانا بدن الم داره عدن حيدوة بدن شدر ح عدن بكدر بدن عمدرو
عددن عبددد هللا بددن بي درة عددن أبددي تمدديم الجيشدداني عددن عمددر بددن الخطدداب قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا

عليدده وسددلم لددو أنكددم نددتم تو لددوو علددى هللا حددق تو لدده لددرزقكم مددا بددرزو الطيددر تغدددو خماصددا وتددروي
بطانا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صدحيح ال نارفده إال مدن دذا الوجده وأبدو تمديم الجيشداني اسدمه

عبد هللا بن مال
[  ] 2345حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو داود الطيالسددي حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن اابددج عددن

أنددل بددن مال د قددال دداو أخ دواو علددى عهددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فكدداو أحددد ما طدداتي النبددي
صلى هللا عليه وسلم وارخر طحترب فشكى المحترب أخاه إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال لالد

ترزو به قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2346حددانا عمدرو بدن مالد ومحمدود بدن خدداح ال غددادي قداال حددانا مدرواو بدن مااو دة حدددانا

عبد الدرحمن بدن أبدي شدميلة ا نصداري عدن سدلمة بدن عبيدد هللا بدن محضدن الخطمدي عدن أبيده و اندج

له صدح ة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن أصد ح مدنكم امندا فدي سدر ة مادافى فدي جسدده
عنددده قددوت بومدده فكانمددا حي د ت لدده الدددنيا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حدب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن

مرواو بن مااو ة وحي ت جماج حدانا بذل محمد بدن إسدماعيل حددانا الحميددي حددانا مدرواو

بن مااو ة نحوه وفي ال اب عن أبي الدرداء
باب ما جاء في الك اب والصبر عليه
[  ] 2347أخبرنا سو د بدن نصدر أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره عدن طحيدى بدن أبدوب عدن عبيدد هللا بدن

زحر عن علدي بدن ب دد عدن القاسدم أبدي عبدد الدرحمن عدن أبدي أمامدة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
قدال إو أاد ط أوليددائي عنددي لمددؤمن خايددف الحدداذ ذو حدظ مددن الصددالة أحسددن ع دادة ر دده وأطاعدده فددي
السر و او لامضا في الناح ال طشار إليه با صابع و او رزقه افا فصبر على ذلد ادم ن دا بيدده
فقال عجلج منيته قلج بواكيه قل ترااه و هذا اإلسناد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال عدر

علدي

ر ي ليجال لي بطحاء مكدة ذي دا قلدج ال طدا رب ولكدن أشد ع بومدا وأجدوع بومدا وقدال االادا أو نحدو دذا
ف ذا جاج تضرعج إليد وذ رتد ومذا شد اج شدكرت وحمددت قدال دذا حددب

حسدن وفدي ال داب عدن

فضددالة بددن عبيددد القاسددم ددذا ددو بددن عبددد الددرحمن و كنددى أبددا عبددد الددرحمن و قددال أطضددا طكنددى أبددا عبددد

ا لملد و ددو مددولى عبددد الددرحمن بددن خالددد بددن ب ددد بددن مااو ددة و ددو شددامي اقددة وعلددى بددن ب ددد ضددعيف
الحدب

و كنى أبا عبد المل

[  ] 2348حدددانا الع دداح الدددوري حدددانا عبددد هللا بددن ب ددد المقددر حدددانا سددايد بددن أبددي أبددوب عددن

شرحبيل بن شر

عن أبي عبدد الدرحمن الحبلدي عدن عبدد هللا بدن عمدرو أو رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم قال قد أفلح من أسلم و او رزقه افا وقناه هللا قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2349حددانا الع دداح الدددوري حددانا عبددد هللا بددن ب ددد المقدري أخبرنددا حيددوة بدن شددر ح أخبرنددي أبددو
ددانة الخ دوالني أو أبددا علددي عمددرو بددن مال د الجنبددي أخب دره عددن فضددالة بددن عبيددد أندده سددمع رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم طقول طو ى لمن دي إلى اإلسالم و او عيشه افدا وقندع قدال وأبدو دانة اسدمه
حميد بن انة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في فضل ال قر
[  ] 2350حددانا محمدد بدن عمدرو بددن نبهداو بدن صد واو الطق دي ال صددري حددانا روي بدن أسدلم حدددانا
شددداد أبددو طلحددة ال ارسددبي عددن أبددي ال دوازع عددن عبددد هللا بددن مغ ددل قددال قددال رجددل للنبددي صددلى هللا عليدده
وسلم طدا رسدول هللا وهللا إندي ح د فقدال ان در مداذا تقدول قدال وهللا إندي ح د فقدال ان در مداذا تقدول
قددال وهللا إنددي ح د اددالث م درات فقددال إو نددج تحبنددي فاع دد لل قددر تج افددا ف د و ال قددر أسددرع إلددى مددن
طحبندي مدن السديل إلدى منتهداه حددانا نصدر بدن علددي حددانا أبدي عدن شدداد أبدي طلحدة نحدوه بمانداه قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو و و بصري

باب ما جاء أو فقراء المهاجر ن بدخلوو الجنة قبل ألنيائهم
[  ] 2351حدانا محمد بن موسى ال صري حدانا ز اد بن عبد هللا عن ا عمل عن عطيدة عدن أبدي

سددايد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فق دراء المهدداجر ن بدددخلوو الجنددة قبددل ألنيددائهم بخمددل
مائددة سددنة وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وعبددد هللا بددن عمددرو وجددابر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب من ذا الوجه
[  ] 2352حدانا عبد ا على بن واصدل الكدوفي حددانا اابدج بدن محمدد الاابدد الكدوفي حددانا الحدارث
ب ددن النام دداو الليط ددي ع ددن أن ددل أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال الله ددم أحين ددي مس ددكينا وأمتن ددي
مسكينا واحشرني في زمرة المساكين بوم ال يامة فقالج عائشة لدم طدا رسدول هللا قدال إنهدم بددخلوو الجندة

قبددل ألنيددائهم بددار اين خر ددا طددا عائشددة ال تددردي المسددكين ولددو بشددق تم درة طددا عائشددة أحبددي المسدداكين

وقر يهم ف و هللا طقر

بوم ال يامة قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 2353حدانا محمود بن ليالو حدانا قبيصة حدانا ساياو عدن محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة
عن أبي ر رة قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بددخل ال قدراء الجندة قبدل ا لنيداء بخمدل مائدة
عام نصف بوم قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2354حدانا أبو ر ب حدانا المحار ي عن محمد بن عمرو عن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدخل فقدراء المسدلمين الجندة قبدل ألنيدائهم بنصدف بدوم و دو خمدل
مائة عام و ذا حدب

صحيح

[  ] 2355حدددانا الع دداح الدددوري حدددانا عبددد هللا بددن ب ددد المقددري حدددانا سددايد بددن أبددي أبددوب عددن
عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بدن عبدد هللا أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال تددخل فقدراء
المسلمين الجنة قبل ألنيائهم بار اين خر ا ذا حدب

حسن

باب ما جاء في معيشة النبي صلى هللا عليه وسلم وأ له
[  ] 2356حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ع دداد بددن ع دداد عددن مجالددد عددن الشددابي عددن مسددروو قددال
دخلج على عائشة فدعج لي بطاام وقالج مدا أشد ع مدن طادام فاشداء أو أبكدي إال بكيدج قدال قلدج لدم

قالج أذ ر الحال التي فارو عليهدا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الددنيا وهللا مدا شد ع مدن خبد ولحدم
مرتين في بوم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2357حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أن انددا شددع ة عددن أبددي إسددحاو قددال سددماج عبددد

الرحمن بن ب د طحدث عن ا سود بن ب د عن عائشدة قالدج مدا شد ع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
من خب شاير بومين متتاباين حتى ن ا قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وفدي ال داب عدن

أبي ر رة
[  ] 2358حدانا أبو ر ب حدانا المحار ي حدانا ب د بن يساو عن أبدي حدازم عدن أبدي ر درة قدال

مدا شد ع رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم وأ لده االادا ت اعددا مدن خبد البددر حتدى فدارو الدددنيا دذا حدددب
صحيح حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 2359حدددانا ع دداح بددن محمددد الدددوري حدددانا طحيددى بددن أبددي بكيددر حدددانا جر ددر بددن عطمدداو عددن
سدليم بدن عددامر قدال سدماج أبددا أمامدة طقددول مدا داو ط ضددل عدن أ ددل بيدج النبدي صددلى هللا عليده وسددلم
خب الشاير قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من دذا الوجده و حيدى بدن أبدي بكيدر دذا

كوفي وأبو بكير والد طحيى روب له ساياو الطوري و حيى بن عبد هللا بن بكير مصري صاحب اللي

[  ] 2360حدانا عبد هللا بن مااو ة الجمحي حددانا اابدج بدن ب دد مدن دالل بدن خ داب عدن عكرمدة

عن بن ع اح قال او رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ببيدج الليدالي المتتابادة طاو دا وأ لده ال طجددوو
عشاء و او أكطر خب م خب الشاير قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2361حدانا أبو عمار حدانا و يع عن ا عمل عن عمارة بن القاقاع عن أبدي زرعدة عدن أبدي
ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اللهددم اجاددل رزو ال محمددد قوتددا قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 2362حددانا قتي دة حددانا جا در بدن سدليماو عدن اابدج عدن أندل قدال داو النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم ال بدددخر شددي ا لغ دد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب وقددد روب ددذا الحدددب

عددن جا ددر ب ددن

سليماو عن اابج عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال
[  ] 2363حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا أبددو مامددر عبددد هللا بددن عمددرو حدددانا عبددد ال دوارث

عن سايد بن أبي عرو ة عن قتادة عن أندل قدال مدا أكدل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى خدواو
وال أكل خب ا مرققا حتى مات قال ذا حدب

حسن صحيح لر ب من حدب

سايد بن أبي عرو ة

[  ] 2364حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد هللا بن عبد المجيد الحن ي حددانا عبدد الدرحمن
بدن عبددد هللا بددن دبندار أخبرنددا أبددو حدازم عددن سددهل بدن سدداد اندده قيدل لدده أكددل رسدول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم النقي طانى الحواري فقال سهل ما رأب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم النقدي حتدى لقدي هللا فقيدل

له ل انج لكم مناخل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما اندج لندا مناخدل قيدل فكيدف

كنتم تصناوو بالشاير قال نا نن خه فيطير منه ما طار ادم نطر ده فناجنده قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح وقد رواه مال بن أنل عن أبي حازم

باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2365حدددانا عمددرو بددن إسددماعيل بددن مجالددد بددن سددايد حدددانا أبددي عددن بيدداو عددن ندديل بددن أبددي
حازم قال سدماج سداد بدن أبدي وقدا

طقدول إندي ول رجدل أ دراو دمدا فدي سدبيل هللا ومندي ول رجدل

رمى بسدهم فدي سدبيل هللا ولقدد رأبتندي ألد و فدي الاصدابة مدن أصدحاب محمدد صدلى هللا عليده وسدلم مدا

ناكددل اال ورو الشددجر والحبلددة حتددى إو أحدددنا ليضددع مددا تضددع الشدداة أو ال ايددر وأص د حج بنددو أس ددد
طا رونددي فددي الدددبن لقددد خبددج إذا وضددل عملددي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

حسددن صددحيح لر ددب مددن

بياو

[  ] 2366حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا إسددماعيل بددن أبددي خالددد حدددانا ندديل
قدال سددماج سدداد بدن مالد طقددول إندي أول رجددل مددن الاددرب رمدى بسددهم فددي سدبيل هللا ولقددد رأبتنددا نغد و

مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ومددا لنددا طاددام إال الحبلددة و ددذا السددمر حتددى إو أحدددنا ليضددع مددا
تضدع الشدداة ادم أصد حج بنددو أسدد طا رونددي فددي الددبن لقددد خبددج إذا وضدل عملددي قددال أبدو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح وفي ال اب عن عت ة بن ل واو

[  ] 2367حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز دد عدن أبدوب عدن محمدد بدن سدير ن قدال ندا عندد أبدي ر درة
وعليدده او دداو ممشددقاو مددن تدداو فددتمخط فددي أحددد ما اددم قددال بددد بددد بددتمخط أبددو ر درة فددي الكتدداو لقددد

رأبتني ومني خر فيما بين منبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحجرة عائشة مدن الجدوع مغشديا علدي

فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي برب أو بدي الجندوو ومدا بدي جندوو ومدا دو اال الجدوع قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 2368حدددانا الع دداح الدددوري حدددانا عبددد هللا بددن ز ددد حدددانا حيددوة بددن شددر ح أخبرنددي أبددو ددانة

الخوالني أو أبا علي عمرو بن مال الجنبي أخبدره عدن فضدالة بدن عبيدد أو رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسدلم داو إذا صددلى بالنداح طخدر رجددال مدن قدامتهم فددي الصدالة مدن الخصاصددة و دم أصدحاب الصد ة

حتددى طقددول ا ع دراب دؤالء مجددانين أو مجددانوو ف د ذا صددلى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم انصددرب

إليهم فقال لو تالموو ما لكم عند هللا حببتم أو ت دادوا فاقة وحاجدة قدال فضدالة وأندا بوم دذ مدع رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

[  ] 2369حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا ادم بددن أبددي إطدداح حدددانا شددي او أبددو مااو ددة حدددانا عبددد
المل بن عمير عدن أبدي سدلمة بدن عبدد الدرحمن عدن أبدي ر درة قدال خدرق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
في ساعة ال طخرق فيها وال بلقاه فيها أحد فاتاه أبو بكر فقال ما جداء بد طدا أبدا بكدر فقدال خرجدج ألقدى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن ر في وجهه والتسليم عليده فلدم بلبد

أنحداء عمدر فقدال مدا جداء بد

طدا عمدر قددال الجدوع طدا رسددول هللا قدال فقدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم وأندا قدد وجدددت بادا ذلد

فانطلقوا إلى مند ل أبدي الهيدطم بدن التيهداو ا نصداري و داو رجدال طيدر النخدل والشداء ولدم طكدن لده خددم
فلددم طجدددوه فقددالوا الم أرتدده أبددن صدداح

فقالددج انطلددق طسددتاذب لنددا المدداء فلددم بلبط دوا أو جدداء أبددو الهيددطم

بقر دة ب عبهدا فوضدداها ادم جدداء بلتد م النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم و دطدده بابيده وأمدده ادم انطلددق بهدم إلددى
حدطقته ف سط لهم بساطا ام انطلق إلى نخلة فجداء بقندو فوضداه فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أفدال
تنقيددج لنددا مددن رط ددة فقددال طددا رسددول هللا إنددي أردت أو تختدداروا أو قددال تخيددروا مددن رط دده و س دره فدداكلوا

وشددر وا مددن ذل د المدداء فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ددذا والددذي ن سددي بيددده مددن النعدديم الددذي

تسالوو عنه بوم ال يامدة ردل بدارد ورطدب طيدب ومداء بدارد فدانطلق أبدو الهيدطم ليصدنع لهدم طاامدا فقدال

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ال تددذبحن ذات در قددال فددذبح لهددم عناقددا أو جدددطا فاتددا م بهددا فدداكلوا فقددال
النبي صلى هللا عليده وسدلم دل لد خدادم قدال ال قدال فد ذا أتاندا سدبى فائتندا فداتي النبدي صدلى هللا عليده
وسدلم ب أرسدين لدديل ماهمدا االد

فاتدداه أبدو الهيدطم فقددال النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم اختدر منهمددا فقدال طددا

نبددي هللا أختددر لددي فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إو المستشددار مددؤتمن خددذ ددذا ف د ني رأبتدده طصددلى

واستو

به ماروفا فانطلق أبو الهيطم إلى امرأته فاخبر ا بقول رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقالدج

ام أرتدده مددا أنددج ب ددال مددا قددال فيدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إال أو تاتقدده قددال فهددو عتيددق فقددال النبددي

صلى هللا عليه وسلم إو هللا لم ب ا

نبيا وال خلي ة إال وله بطانتاو بطاندة تدامره بدالماروب وتنهداه عدن

المنكددر و طان ددة ال تددالوه خ دداال ومددن ب ددوو بطاندده الس ددوء فقددد وق ددي قددال أب ددو عيسددى ددذا حدددب

حس ددن

صحيح لر ب
[  ] 2370حددانا صددالح بدن عبددد هللا حدددانا أبدو عوانددة عددن عبدد الملد بدن عميددر عددن أبدي سددلمة بددن
عبد الرحمن أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرق بوما وأبو بكر وعمر فذ ر نحدو دذا الحددب
بذ ر فيه عن أبي ر رة وحدب

شي او أتدم مدن حددب

كتاب وقد روب عن أبي ر رة ذا الحدب

ولدم

أبدي عواندة وأطدول وشدي او اقدة عندد م صداحب

من لير ذا الوجه وروي عن بن ع اح أطضا

[  ] 2371حدددانا عبددد هللا بددن أبددي ز دداد حدددانا سدديار بددن حدداتم عددن سددهل بددن اسددلم عددن ب ددد بددن أبددي
منصددور عددن أنددل بددن مال د عددن أبددي طلحددة قددال شددكونا إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الجددوع
ورفانا عن بطوننا عن حجر حجدر فرفدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن حجدر ن قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 2372حدانا قتي ة أبو ا حو

عن سماه بن حرب قدال سدماج النامداو بدن بشدير طقدول ألسدتم

في طاام وشراب ما ش تم لقد أربدج نبديكم صدلى هللا عليده وسدلم ومدا طجدد مدن الددقل مدا طمدأل بطنده قدال

و ذا حدب
ا حو

صحيح قال أبو عيسى وروب أبو عوانة ولير واحد عن سماه بدن حدرب نحدو حددب

وروب شع ة ذا الحدب

أبدي

عن سماه عن الناماو بن بشير عن عمر

باب ما جاء أو الغنى لنى الن ل
[  ] 2373حدانا أحمد بن بدبل بن قر ل اليامي الكوفي حدانا أبو بكدر بدن عيداح عدن أبدي حصدين
عن أبي صالح عن أبي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لديل الغندى عدن طدرة الادر

ولكددن الغنددى لنددى الددن ل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
عاصم ا سدي

حسددن صددحيح وأبددو حصددين اسددمه عطمدداو بددن

باب ما جاء في أخذ المال
[  ] 2374حددانا قتي دة حددانا الليد

عدن سدايد المقبدري عددن أبدي الوليدد قدال سدماج خولدة بندج ندديل

و انج تحج حمد ة بدن عبدد المطلدب تقدول سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إو دذا المدال
خضدرة حلددوة مدن أصددابه بحقدده بدوره لدده فيدده ورب متخدو
ليل له بوم ال يامة إال النار قال أبو عيسى ذا حدب

فيمددا شداءت بدده ن سدده مدن مددال هللا ورسددوله

حسن صحيح وأبو الوليد اسمه عبيد سنوطي

باب
[  ] 2375حددانا بشددر بدن ددالل الصدواب حدددانا عبدد الدوارث بدن سددايد عدن بددونل عدن الحسددن عددن

أبي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لادن عبدد الددبنار لادن عبدد الددر م قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه وقد روي ذا الحدب

من لير ذا الوجه عدن أبدي صدالح عدن

أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أطضا أتم من ذا وأطول
باب
[  ] 2376حدانا سو د بن نصر أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره عدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة عدن محمدد بدن

عبدد الدرحمن بدن سداد بدن ز اررة عدن بدن ادب بدن مالد ا نصداري عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صددلى
هللا عليه وسلم ما ذئ او جائااو أرسال في لنم بافسد لهما من حر
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

عليه وسلم وال طصح إسناده

المدرء علدى المدال والشدرب لدبنده

حسددن صددحيح و ددروب فددي ددذا ال دداب عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا

باب
[  ] 2377حدددانا موسددى بددن عبددد الددرحمن الكندددي حدددانا ز ددد بددن ح دداب أخبرنددي المسدداودي حدددانا
عمددرو بددن م درة عددن إب دراييم عددن علقمددة عددن عبددد هللا قددال نددام رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علددى

حصير فقام وقد أار في جن ه فقلنا طا رسول هللا لدو اتخدذنا لد وطداء فقدال مدا لدي ومدا للددنيا مدا أندا فدي
الدددنيا إال اركددب أسددت ل تحددج شددجرة اددم راي وتر هددا قددال وفددي ال دداب عددن عمددر وابددن ع دداح قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2378حدددانا محمددد بددن بشددار ح دددانا أبددو عددامر وأبددو داود قدداال ح دددانا ز يددر بددن محمددد ح ددداني
موسددى بددن ورداو عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الرجددل علددى دبددن خليلدده
فلين ر أحد م من طخالل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء مطل بن ادم وأ له وولده وماله وعمله
[  ] 2379حدانا سدو د بدن نصدر أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره عدن سداياو بدن عييندة عدن عبدد هللا بدن

أبدي بكددر ددو بددن محمدد بددن عمددر بددن حد م ا نصداري قددال سددماج أنددل بدن مالد طقددول قددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسدلم بت دع الميدج ادالث فيرجدع اانداو و قدى واحدد بت اده أ لده ومالده وعملده فيرجدع أ لده
وماله و قى عمله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية طرة ا كل
[  ] 2380حدانا سو د بدن نصدر أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا إسدماعيل بدن عيداح حدداني أبدو
سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن طحيى بن جابر الطائي عدن مقددام بدن ماددي درب قدال سدماج

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددا مددأل ادمددي وعدداء شد ار مددن بطددن بحسددب بددن ادم أكددالت طقمددن
ص ددل ه فد د و دداو ال محال ددة فطلد د

لطاام دده والد د

لشد درابه والد د

لن س دده ح دددانا الحس ددن ب ددن عرف ددة ح دددانا

إسماعيل بن عياح نحوه وقال المقدام بدن ماددي درب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ولدم بدذ ر فيده
سماج النبي صلى هللا عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في الر اء والسماة

حسن صحيح

[  ] 2381حدانا أبو ر ب حدانا مااو ة بن شام عن شي او عن فدراح عدن عطيدة عدن أبدي سدايد
قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن ب ارئددي ب ارئددي هللا بدده ومددن طسددمع طسددمع هللا بدده قددال وقددال
رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن ال بدرحم النداح ال برحمده هللا وفدي ال داب عدن جنددب وعبدد هللا بددن
عمرو قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح من ذا الوجه

[  ] 2382حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم اره أخبرنا حيوة بدن شدر ح أخبرندي الوليدد بدن
أبددي الوليددد أبددو عطمدداو المدددائني أو ع ددة بددن مسددلم حدادده أو شددايا ا ص د حي حدادده أندده دخددل المدبنددة
ف ذا و برجل قدد أجتمدع عليده النداح فقدال مدن دذا فقدالوا أبدو ر درة فددنوت منده حتدى قاددت بدين بدطده

و دو طحددث النداح فلمدا سدكج وخدال قلدج لده أنشدده بحدق و حدق لمدا حدداتني حددبطا سدماته مدن رسددول
هللا صدلى هللا عليدده وسددلم عقلتدده وعلمتده فقددال أبددو ر درة أفاددل حددان حدددبطا حدانيدده رسددول هللا صددلى
هللا عليه وسلم عقلته وعلمته ام نش أبو ر رة نشغه فمك

قليال ام أفداو فقدال حددان حددبطا حدانيده

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ذا البيج ما مانا أحد ليري وليره ام نش أبدو ر درة نشدغه أخدرب

اددم أفدداو فمسددح وجهدده فقددال حدددان حدددبطا حدانيدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأنددا و ددو فددي ددذا

البيددج مددا مانددا أحددد ليددري ولي دره اددم نش د أبددو ر درة نشددغه أخددرب اددم أفدداو ومسددح وجهدده فقددال أفاددل
حدددان حدددبطا حدانيدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأنددا مادده فددي ددذا البيددج مددا مادده أحددد ليددرب

ولي دره اددم نش د أبددو ر درة نشددغه شدددبدة اددم مددال خددا ار علددى وجهدده فاسددندته علددي طددو ال اددم أفدداو فقددال
حددداني رس ددول هللا صددلى هللا علي دده وس ددلم إو هللا ت دداره وتا ددالى إذا دداو ب ددوم ال يام ددة بن د ل إل ددى الع دداد

ليقضدي بيددنهم و دل امددة جاايددة فدداول مددن بدددعو بدده رجددل جمددع القدراو ورجددل طقتتددل فددي سددبيل هللا ورجددل
كطير المدال فيقدول هللا للقدار ألدم أعلمد مدا أن لدج علدى رسدولي قدال بلدى طدا رب قدال فمداذا عملدج فيمدا
علمدج قدال نددج أقدوم بدده أنداء الليددل وأنداء النهددار فيقدول هللا لدده دذبج وتقددول لده المالئكددة دذبج و قددول

هللا بل أردت أو طقال إو فالنا قاربء فقد قيل ذل و ؤتى بصاحب المال فيقول هللا لده ألدم أوسدع عليد

حتددى لددم أدع د تحتدداق إلددى أحددد قددال بلددى طددا رب قددال فمدداذا عملددج فيمددا اتيت د قددال نددج أصددل الددرحم
وأتصدو فيقول هللا لده دذبج وتقدول لده المالئكدة دذبج و قدول هللا تادالى بدل أردت أو طقدال فدالو جدواد
فقددد قيددل ذاه وتددؤتى بالددذي قتددل فددي سددبيل هللا فيقددول هللا لدده فددي مدداذا قتلددج فيقددول أمددرت بالجهدداد فددي

سبيل فقاتلج حتدى قتلدج فيقدول هللا تادالى لده دذبج وتقدول لده المالئكدة دذبج و قدول هللا بدل أردت أو
طقال فالو جر فقد قيل ذاه ادم ضدرب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى ر بتدي فقدال طدا أبدا ر درة

أول

الطالاة أول خلق هللا تسار بهم النار بوم ال يامة وقال الوليد أبو عطماو فاخبرني ع دة بدن مسدلم

أو شددايا ددو الددذي دخددل علددى مااو ددة فدداخبره بهددذا قددال أبددو عطمدداو وحددداني الاددالء بددن أبددي حكدديم أندده

كاو سيافا لمااو ة فدخل عليه رجل فاخبره به ذا عن أبي ر رة فقال مااو ة قدد فادل بهدؤالء دذا فكيدف
بمن بقي من الناح ام بكى مااو ة بكاء شدبدا حتى رننا أنه ال وقلنا قد جاءندا دذا الرجدل بشدر ادم
أفاو مااو ة ومسح عن وجهه وقال صدو هللا ورسوله ل من او بر دد الحيداة الددنيا وز نتهدا ندوب إلديهم

أعمددالهم فيهددا و ددم فيهددا ال ب خسددوو أول د الددذبن لدديل لهددم فددي ارخ درة إال النددار وحد ط مددا صددناوا فيهددا

و اطل ما انوا طاملوو و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2383حددانا أبدو ر دب حددداني المحدار ي عدن عمددار بدن سديف الضدبي عددن أبدي ماداو ال صددري

عددن بددن سددير ن عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم تاددوذوا بدداهلل مددن جددب الح د و

قالوا طا رسدول هللا ومدا جدب الحد و قدال واد فدي جهدنم تتادوذ منده جهدنم دل بدوم مائدة مدرة قلندا طدا رسدول

هللا ومن بدخله قال القراء المراءوو باعمالهم قال ذا حدب

حسن لر ب

باب عمل السر
[  ] 2384حدددانا محمددد بددن المطنددى حدددانا أبددو داود حدددانا أبددو سددناو الشددي اني عددن حبيددب بددن أبددي
اابج عن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال رجدل طدا رسدول هللا الرجدل طامدل الامدل فيسدره فد ذا أطلدع
عليدده أعج دده ذل د قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لدده أج دراو أجددر السددر وأجددر الاالنيددة قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن لر ب وقد روب ا عمل وليره عن حبيب بن أبي اابج عن أبدي صدالح عدن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مرسددال وأصددحاب ا عمددل لددم بددذ روا فيدده عددن أبددي ر درة قددال أبددو عيسددى
وقد فسر باا أ ل الالم دذا الحددب

فقدال إذا أطلدع عليده فاعج ده ف نمدا مانداه أو طاج ده انداء النداح

عليدده بددالخير لقددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أنددتم شددهداء هللا فددي ا ر

فياج دده اندداء الندداح عليدده

لهذا لما برجدو بطنداء النداح عليده فامدا إذا أعج ده لديالم النداح منده الخيدر ليكدرم علدى ذلد و ا دم عليده

فهذا ر اء وقدال بادا أ دل الالدم إذا أطلدع عليده فاعج ده رجداء أو طامدل باملده فيكدوو لده مطدل أجدور م
فهذا له مذ ب أطضا
باب ما جاء أو المرء مع من أحب

[  ] 2385حدانا علدى بدن حجدر أخبرندا إسدماعيل بدن جا در عدن حميدد عدن أندل أنده قدال جداء رجدل
إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا رسددول هللا متددى نيددام السدداعة فقددام النبددي صددلى هللا عليدده
وسددلم إلددى الصددالة فلمددا قضددى صددالته قددال أبددن السددائل عددن نيددام السدداعة فقددال الرجددل أنددا طددا رسددول هللا
قددال مددا أعددددت لهددا قددال طددا رسددول هللا مددا أعددددت لهددا بيددر صددالة وال صددوم إال أنددى أحددب هللا ورسددوله

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المرء مع من أحب وأنج مع مدن أحببدج فمدا أربدج فدري المسدلموو
باد اإلسالم فرحهم بهذا قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

[  ] 2386حددانا أبددو شددام الرفدداعي حدددانا ح ددص بددن ايداث عددن أشددا

عددن الحسددن عددن أنددل بددن

مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المرء مع من أحب وله مدا اكتسدب وفدي ال داب عدن علدى
وعبددد هللا بددن مسدداود وص د واو بددن عسددال وأبددي ر درة وأبددي موسددى قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر دب مددن حدددب

حسددن

الحسددن عددن أنددل بددن مالد عدن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد روي ددذا الحدددب

من لير وجه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2387ح دددانا محم ددود ب ددن ل دديالو ح دددانا طحي ددى ب ددن ادم ح دددانا س دداياو ع ددن عاص ددم ع ددن زر ب ددن

حبيل عن ص واو بن عسدال قدال جداء أع اربدي جهدوري الصدوت قدال طدا محمدد الرجدل طحدب القدوم ولمدا
بلحق بهم فقال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم المدرء مدع مدن أحدب قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح حدانا أحمد بن عبدة الضبي حددانا حمداد بدن ز دد عدن عاصدم عدن زر عدن صد واو بدن عسدال

عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو حدب

محمود

باب ما جاء في حسن ال ن باهلل
[  ] 2388حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع عددن جا ددر بددن برقدداو عددن ب ددد بددن ا صددم عددن أبددي ر درة
قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إو هللا طقدول أندا عندد ردن عبددي فدي وأندا ماده إذا دعداني قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في البر واإلام

[  ] 2389حدددانا موسددى بددن عبددد الددرحمن الكندددي الكددوفي حدددانا ز ددد بددن ح دداب حدددانا مااو ددة بددن
صالح حدانا عبد الرحمن بن جبير بن ن ير الحضرمي عن أبيه عن النواح بن سدمااو أو رجدال سدال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن البددر واإلاددم فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم البددر حسددن الخلددق
واإلام ما حاه فدي ن سد و ر دج أو ططلدع عليده النداح حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن
مهدي حدانا مااو ة بن صالح نحوه إال أنه قال سالج النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الحب في هللا
[  ] 2390حددانا أحمدد بددن منيدع حدددانا طيدر بددن شدام حددانا جا ددر بدن برقدداو حددانا حبيددب بدن أبددي

مرزوو عن عطاء بن أبي ر اي عن أبي مسدلم الخدوالني حدداني ماداذ بدن جبدل قدال سدماج رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم طقول قال هللا ع وجل المتحابوو في جاللي لهدم مندابر مدن ندور طغد طهم النبيدوو

والشهداء وفي باب عن أبي الدرداء وابن مساود وع ادة بن الصدامج وأبدي ر درة وأبدي مالد ا شداري
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو مسلم الخوالني اسمه عبد هللا بن اوب

[  ] 2391حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د عددن حبيددب بددن عبددد الددرحمن عددن ح ددص بددن
عاصم عن أبي ر درة أو عدن أبدي سدايد أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال سد اة ط لهدم هللا فدي
رله بوم ال رل إال رله إمام عادل وشاب نشا بع ادة هللا ورجل او قل ه مالقدا بالمسدجد إذا خدرق منده

حتددى طاددود إليدده ورجددالو تحابددا فددي هللا فاجتماددا علددى ذل د وت رقددا ورجددل ذ ددر هللا خاليددا ف اضددج عيندداه
ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمدال فقدال إندي أخداب هللا ورجدل تصددو بصددقة فاخ ا دا حتدى ال تالدم
شماله ما تن ق طمينه قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح و كدذا روي دذا الحددب

عدن مالد بدن

أنل من لير وجه مطل ذا وش فيه وقال عن أبدي ر درة أو عدن أبدي سدايد وعبيدد هللا بدن عمدر رواه

عن حبيب بن عبد الرحمن ولم طش فيه طقول عن أبي ر رة حدانا سوار بدن عبدد هللا الانبدري ومحمدد

بن المطنى قاال حدانا طحيى بن سايد عن عبيد هللا بن عمر حداني حبيدب عدن ح دص بدن عاصدم عدن

أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو حدددب

مال د بددن أنددل بماندداه اال أندده قددال دداو قل دده

مالقا بالمساج د وقال ذات منصب وجمدال قدال أبدو عيسدى حددب

المقددام حددب

حسدن صدحيح لر دب

والمقدام طكنى أبا ر مة
[  ] 2392حدانا ناد وقتي ة قاال حدانا حاتم بدن إسدماعيل عدن عمدراو بدن مسدلم القصدير عدن سدايد
بن سلماو عن ب د بن ناامة الضدبي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا اخدى الرجدل الرجدل
فليساله عن اسمه واسم أبيه وممن و ف نه أوصدل للمدودة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده

إال مددن ددذا الوجدده وال ناددرب لي ددد بددن ناامددة سددماعا مددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددروب عددن بددن
عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا وال طصح إسناده
باب ما جاء في رايية المدحة والمداحين

[  ] 2393حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن حبيددب بددن أبددي

اابج عن مجا دد عدن أبدي مامدر قدال قدام رجدل فداانى علدى أميدر مدن ا مدراء فجادل المقدداد طحطدوا فدي
وجهدده الت دراب وقددال أمرنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو نحطددو فددي وجددوه المددداحين الت دراب وفددي
ال اب عن أبدي ر درة قدال أبدو عيسدى دذا حددب
عن مجا د عن بن ع اح عن المقداد وحدب

حسدن صدحيح وقدد روب ازئددة عدن ب دد بدن أبدي ز داد

مجا د عن أبي مامر أصح وأبدو مامدر اسدمه عبدد هللا

بن سخبرة والمقداد بن ا سود و المقداد بن عمرو الكندي و كنى أبا مابد ومنما نسب إلى ا سدود بدن
عبد طغوث نه او قد تبناه و و صغير
[  ] 2394حدانا محمد بدن عطمداو الكدوفي حددانا عبيدد هللا بدن موسدى عدن سدالم الخيداط عدن الحسدن
عدن أبدي ر درة قدال أمرندا رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم أو نحطدو فدي أفدواه المدداحين التدراب قدال أبددو
عيسى ذا حدب

لر ب من حدب

أبي ر رة

باب ما جاء في صح ة المؤمن
[  ] 2395حدانا سو د بن نصر أخبرندا بدن الم داره عدن حيدوة بدن شدر ح حدداني سدالم بدن لديالو أو

الوليد بن نيل التجيبدي أخبدره أنده سدمع أبدا سدايد الخددري قدال سدالم أو عدن أبدي الهيدطم عدن أبدي سدايد

أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقول ال تصاحب إال مؤمنا وال طاكل طاامد إال تقدي قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن إنما نارفه من ذا الوجه

باب ما جاء في الصبر علىالبالء
[  ] 2396حددانا قتي دة حددانا الليد

عددن ب دد بدن أبدي حبيددب عدن سداد بدن سددناو عدن أندل قدال قددال

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا أراد هللا بابدده الخيددر عجدل لده الاقو دة فدي الددنيا ومذا أراد هللا بابددده
الشر أمس عنه بذن ده حتدى بدوافي بده بدوم ال يامدة و هدذا اإلسدناد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
إو ع م الج اء مع ع م البالء ومو هللا إذا أحب قومدا ابدتال م فمدن رضدى فلده الرضدا ومدن سدخط فلده

السخط قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 2397حدانا محمود بن لديالو حددانا أبدو داود أخبرندا شدع ة عدن ا عمدل قدال سدماج أبدا وائدل

طقددول قالددج عائشددة مددا أربددج الوجددع علددى أحددد أشددد مندده علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2398حدانا قتي ة حماد بن ز د عن عاصدم بدن بهدلدة عدن مصداب بدن سداد عدن أبيده قدال قلدج

طدا رسددول هللا أي النداح أشددد بدالء قددال ا نبيداء اددم ا مطدل فا مطددل فيبتلدى الرجددل علدى حسددب دبنده فد و
كاو دبنه صل ا اشتد بالهه ومو داو فدي دبنده رقدة ابتلدى علدى حسدب دبنده فمدا ببدري الدبالء بالابدد حتدى
بتر ه طمشى علدى ا ر

مدا عليده خطي دة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وفدي ال داب عدن

أبددي ر د درة وأخ ددج حذط ددة ب ددن اليم دداو أو النبددي ص ددلى هللا علي دده وسددلم س د ل أي الن دداح أشددد ب ددالء ق ددال

ا نبياء ام ا مطل فا مطل
[  ] 2399حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى حدددانا ب ددد بددن زر ددع عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة
عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا ب د ال الددبالء بددالمؤمن والمؤمنددة فددي ن سدده
وولده وماله حتى بلقى هللا وما عليه خطي ة قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في ذ اب ال صر

حسن صحيح

[  ] 2400حدانا عبد هللا بن مااو ة الجمحي حدانا عبد الا

بن مسلم حددانا أبدو ردالل عدن أندل

بن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم او هللا طقدول إذا أخدذت ر متدي عبددي فدي الددنيا لدم
طكددن لدده ج د اء عندددي اال الجنددة وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وز ددد بددن أرقددم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن لر ب من ذا الوجه وأبو رالل اسمه الل
[  ] 2401حددانا محمدود بددن لديالو حددانا عبددد الدرزاو أخبرندا سدداياو عدن ا عمدل عددن أبدي صددالح
عن أبي ر رة رفاه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قال طقول هللا ع وجدل مدن أذ بدج حبيبتيده فصدبر
واحتسب لدم أر
حسن صحيح

لده اوابدا دوو الجندة وفدي ال داب عدن عر دا

بدن سدار ة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

باب
[  ] 2402حدانا محمد بن حميد الرازي و وسف بن موسى القطاو ال غدادي قاال حددانا عبدد الدرحمن
بن مغراء أبدو ز يدر عدن ا عمدل عدن أبدي ال يدر عدن جدابر قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
بددود أ ددل الاافيددة بددوم ال يامددة حددين طاطددى أ ددل الددبالء الط دواب لددو او جلددود م انددج قرضددج فددي الدددنيا
بالمقار ا و ذا حدب

لر ب ال نارفه بهذا اإلسناد اال من دذا الوجده وقدد روب باضدهم دذا الحددب

عن ا عمل عن طلحة بن مصرب عن مسروو قوله شي ا من ذا

[  ] 2403حدانا سو د بن نصر أخبرنا بن الم اره أخبرندا طحيدى بدن عبيدد هللا قدال سدماج أبدي طقدول
سماج أبا ر رة طقول قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا مدن أحدد طمدوت أال نددم قدالوا ومدا ندامتده

طدا رسددول هللا قدال إو دداو محسدنا ندددم أو ال طكددوو أزداد ومو داو مسددي ا نددم أو ال طكددوو ند ع قددال أبددو

عيسددى ددذا حدددب

إنمددا نارفدده مددن د ذا الوجدده و حيددى بددن عبيددد هللا قددد تكلددم فيدده شددع ة و ددو طحيددى بددن

عبيد هللا بن مو ب مدني
باب
[  ] 2404حددانا سددو د أخبرنددا بددن الم دداره أخبرنددا طحيددى بددن عبيددد هللا قددال سددماج أبددي طقددول سددماج

أبا ر رة طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طخدرق فدي اخدر ال مداو رجدال طختلدوو الددنيا بالددبن

بل سددوو للندداح جلددود الضدداو مددن اللددين ألسددنتهم أحلددى مددن السددكر وقلددو هم قلددوب الددذئاب طقددول هللا ع د

وجل أبي طغتدروو أم علدي طجترئدوو فبدي حل دج بادطن علدى أول د مدنهم فتندة تددع الحلديم مدنهم حي ارندا

وفي ال اب عن بن عمر
[  ] 2405حدددانا أحمددد بددن سددايد الدددارمي حدددانا محمددد بددن ع دداد أخبرنددا حدداتم بددن إسددماعيل أخبرنددا
حم ة بن أبدي محمدد عدن عبدد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إو هللا
تاالى قال لقد خلقج خلقا ألسنتهم أحلى من الاسل وقلو هم أمدر مدن الصدبر فبدي حل دج تيحدنهم فتندة

تدددع الحلدديم مددنهم حي ارنددا فبددي طغتددروو أم علددى طجترئددوو قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

حسددن لر ددب مددن

بن عمر ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ما جاء في ح ظ اللساو
[  ] 2406حدددانا صددالح بددن عبددد هللا حدددانا بددن الم دداره وحدددانا سددو د أخبرنددا بددن الم دداره عددن طحيددى
بن أبوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن ب د عن القاسم عن أبي أمامة عدن ع دة بدن عدامر قدال

قلج طا رسول هللا ما النجاة قال أمس علي لسان وليسدا بيتد وابد علدى خطي تد قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن

[  ] 2407حدانا محمد بن موسى ال صري حدانا حماد بن أبي ز د عن أبي الصده اء عدن سدايد بدن

جبير عن أبي سايد الخدري رفاده قدال إذا أصد ح بدن ادم فد و ا عضداء لهدا تك در اللسداو فتقدول اتدق
هللا فينا ف نما نحدن بد فد و اسدتقمج اسدتقمنا واو اعوججدج اعوججندا حددانا نداد حددانا أبدو أسدامة عدن
حمداد بدن ز دد نحدوه ولدم برفاده و دذا أصدح مددن حددب

نارفه إال من حدب

محمدد بدن موسدى قدال أبدو عيسدى دذا حدددب

ال

حما د بدن ز دد وقدد رواه ليدر واحدد عدن حمداد بدن ز دد ولدم برفادوه حددانا صدالح بدن

عبد هللا حدانا حماد بن ز د عن أبي الصه اء عن سايد بدن جبيدر عدن أبدي سدايد الخددري قدال أحسد ه
عن النبي صلى هللا عليه وسلم فذ ر نحوه

[  ] 2408حدانا محمد بن عبد ا على الصنااني حدانا عمر بن علدى المقددمي عدن أبدي حدازم عدن

سددهل بددن سدداد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن بتك ددل لددي مددا بددين لحييدده ومددا بددين رجليدده
أتك ددل لدده بالجنددة وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى حدددب

صحيح لر ب من حدب

سددهل حدددب

حسددن

سهل بن ساد

[  ] 2409حدانا أبو سدايد ا شدج حد دانا أبدو خالدد ا حمدر عدن بدن عجدالو عدن أبدي حدازم عدن أبدي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وقاه هللا شر ما بين لحييده وشدر مدا بدين رجليده دخدل

الجنددة قددال أبددو عيسددى أبددو حددازم الددذي روب عددن أبددي ر درة اسددمه سددلماو مددولى ع د ة ا شددجعية و ددو

كوفي وأبو حازم الذي روب عن سهل بن سايد و أبو حازم ال ا دد مددني واسدمه سدلمة بدن دبندار و دذا
حدب

حسن لر ب

[  ] 2410حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا بددن الم دداره عددن مامددر عددن ال ددري عددن عبددد الددرحمن بددن

ماع عن ساياو بن عبد هللا الطق ي قال قلج طا رسول هللا حداني بامر اعتصم بده قدال قدل ر دي هللا ادم
استق م قلج طدا رسدول هللا مدا أخدوب مدا نخداب علدي فاخدذ بلسداو ن سده ادم قدال دذا قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح وقد روب من لير وجه عن ساياو بن عبد هللا الطق ي

باب منه
[  ] 2411حددانا أبددو عبددد هللا محمدد بددن أبددي الددج ال غددادي صدداحب أحمددد بددن حنبدل حدددانا علددي بددن

ح دص حددانا إ بدراييم بدن عبددد هللا بدن حاطدب عدن عبددد هللا بدن دبندار عدن بددن عمدر قدال قدال رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم ال تكطددروا الكددالم بغيددر ذ ددر هللا ف د و ط درة الكددالم بغيددر ذ ددر هللا قسددوة للقلددب ومو
أباددد الندداح مددن هللا القلددب القاسددى حدددانا أبددو بكددر بددن أبددي النضددر حددداني أبددو النضددر عددن إب دراييم بددن
عبد هللا بن حاطب عدن عبدد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بمانداه

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

إبراييم بن عبد هللا بن حاطب

باب منه
[  ] 2412حدددانا محم ددد بددن بش ددار ولي ددر واحددد ق ددالوا حدددانا محم ددد ب ددن ب ددد ب ددن خندديل المك ددي ق ددال

سددماج سددايد بددن حسدداو المخ ومددي قددال حددداتني أم صددالح عددن صددايه بنددج شددي ة عددن أم حبي دده زوق

النبي صدلى هللا عليده وسدلم عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال دل دالم بدن ادم عليده ال لده اال أمدر
بماددروب أو نهددى عددن منكددر أو ذ ددر هللا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

حسددن لر ددب ال نارف ده إال مددن

محمد بن ب د بن خنيل

باب
[  ] 2413حدانا محمد بن بشار حدانا جا ر بن عوو حدانا أبو الامديل عدن عدوو بدن أبدي جحي دة

عددن أبيدده قددال اخددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بددين سددلماو و ددين أبددي الدددرداء ف د ار سددلماو أبددا
الدددرداء ف درأب أم الدددرداء متبذلددة فقددال مددا شددان متبذلددة قالددج إو أخدداه أبددا الدددرداء لدديل لدده حاجددة فددي
الدنيا قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طااما فقدال دل فد ني صدائم قدال مدا أندا بوكدل حتدى تاكدل قدال
فاكل فلما او الليل ذ ب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلماو نم فندام ادم ذ دب طقدوم فقدال لده ندم فندام فلمدا

كدداو عنددد الص د ح قددال لدده سددلماو قددم ارو فقامددا فصددليا فقددال إو لن س د علي د حقددا ولر د علي د حقددا
ولضددي

علي د حقددا ومو

لد علي د حقددا فدداعط ددل ذي حددق حقدده فاتيددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

فذ ار ذل فقال له صدو سلماو قال أبو عيسى ذا حددب

هللا و و أخو عبد الرحمن بن عبد هللا المساودي

صدحيح وأبدو الامديل اسدمه عت دة بدن عبدد

باب منه
[  ] 2414حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم اره عن عبد الو اب بن الورد عدن رجدل مدن
أ ددل المدبنددة ق ددال تددب مااو ددة إل ددى عائشددة أم المددؤمنين رض ددى هللا تاددالى عنهددا أو اكتب ددي إلددي تاب ددا

توصدديني فيدده وال تكطددري علددي فكتبددج عائشددة رضددى هللا تاددالى عنهددا إلددى مااو ددة سددالم علي د أمددا باددد
فد ني سدماج رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم طقددول مدن الدتمل رضداء هللا بسددخط النداح داه هللا مؤنددة
الناح ومن التمل رضاء النداح بسدخط هللا و لده هللا إلدى النداح والسدالم عليد حددانا محمدد بدن طحيدى

حددانا محمدد بدن بوسدف عدن سدداياو الطدوري عدن شدام بدن عدروة عددن أبيده عدن عائشدة انهدا تبدج إلددى
مااو ة فذ ر الحدب

بماناه ولم برفاه مل تاب ال د و ليه تاب ص ة ال يامة

كتاب ص ة ال يامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب في ال يامة
[  ] 2415حدانا ناد حدانا أبو ماا و ة عن ا عمل عن خيطمة عن عدب بن حاتم قدال قدال رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا مددنكم مددن رجددل إال سدديكلمه ر دده بددوم ال يامددة ولدديل بيندده و يندده ترجمدداو
فين ر أطمن منه فال برب شي ا إال شي ا قدمه ام بن ر أشدام منده فدال بدرب شدي ا إال شدي ا قدمده ادم بن در

تلقداء وجهدده فتسددتقبله الندار قددال رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مددن اسددتطاع مدنكم او طقددي وجهدده حددر
الندار ولدو بشددق تمدرة فلي اددل قدال أبددو عيسدى ددذا حددب
بوما بهذا الحدب

حسددن صدحيح حدددانا أبدو السددائب حددانا و يددع

عن ا عمل فلما فرغ و يدع مدن دذا الحددب

فليحتسب في إرهار ذا الحددب

قدال مدن داو ا ندا مدن أ دل خ ارسداو

بخ ارسداو و الجهميدة بنكدروو دذا اسدم أبدي السدائب سدلم بدن جندادة

بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة الكوفي

[  ] 2416ح دددانا حمي ددد ب ددن مس ددادة ح دددانا حص ددين ب ددن نمي ددر أب ددو محص ددن ح دددانا حس ددين ب ددن ن دديل
الرحبي حدانا عطاء بن أبي ر داي عدن بدن عمدر عدن بدن مسداود عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
ال ت ول قددم بدن ادم بدوم ال يامدة مدن عندد ر ده حتدى طسدال عدن خمدل عدن عمدره فديم أفنداه وعدن شد ابه

فيم أباله وماله من أبدن اكتسد ه وفديم أن قده ومداذا عمدل فيمدا علدم قدال أبدو عيسدى دذا حددب
نارفه من حدب

بن مساود عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم اال مدن حددب

بن نيل طضاف في الحدب

لر دب ال

الحسدين بدن نديل وحسدين

من قبل ح ه وفي ال اب عن أبي برزة وأبي سايد

[  ] 2417حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا ا سددود بددن عددامر حدددانا أبددو بكددر بددن عيدداح عددن

ا عمدل عددن سدايد بددن عبددد هللا بدن جددر ج عددن أبدي بددرزة ا سدلمي قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده
وسدلم ال تد ول قددما عبددد بدوم ال يامددة حتدى طسددال عدن عمدره فيمدا أفندداه وعدن علمدده فديم فاددل وعدن مالدده
من أبن اكتس ه وفيم أن قه وعن جسمه فيم أباله قال دذا حددب

حسدن صدحيح وسدايد بدن عبدد هللا بدن

جر ج و بصرب و و مولى أبي برزة وأبو برزة اسمه نضلة بن عبيد
باب ما جاء في شاو الحساب والقصا

[  ] 2418حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أتددروو مدا الم لدل قدالوا الم لدل فيندا طدا رسدول هللا مدن ال

در م له وال متاع قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم الم لدل مدن أمتدي مدن طداتى بدوم ال يامدة بصدالته
وصيامه وز اته و اتي قد شتم ذا وقذب ذا واكل مال ذا وس

دم دذا وضدرب دذا فيقادد فيقدتص

خطاطا م فطري عليه ام طري في النار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

ددذا مددن حسددناته و ددذا مددن حسددناته ف د و فنيددج حسددناته قبددل أو طقددتص مددا عليدده مددن الخطاطددا أخددذ مددن

[  ] 2419حددانا ندداد ونصددر بدن عبددد الددرحمن الكددوفي قدال حدددانا المحددار ي عددن أبدي خالددد ب ددد بددن

عبددد الددرحمن عددن ز ددد بددن أبددي أنيسددة عددن سددايد المقبددري عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليده وسدلم رحددم هللا عبددا انددج خيده عنددده م لمدة فددي عدر

أو مددال فجداءه فاسددتحله قبدل أو بؤخددذ

ولديل ادم دبنددار وال در دم فد و اندج لدده حسدنات أخددذ مدن حسددناته ومو لدم تكددن لده حسددنات حملدوه عليدده

من سي اتهم قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن حددب

سدايد المقبدري وقدد رواه مالد

بن أنل عن سايد المقبري عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه

[  ] 2420حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة او رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لتددؤدو الحقددوو إلددى أ لهددا حتددى طقدداد للشدداة الجلحدداء مددن

الشدداة القرندداء وفددي ال دداب عددن أبددي ذر وعبددد هللا بددن أندديل قددال أبددو عيسددى وح ددب

حسن صحيح

أبددي ر درة حدددب

[  ] 2421حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا بددن الم دداره أخبرنددا عبددد الددرحمن بددن ب ددد بددن جددابر حددداني

سليم بن عامر حدانا المقداد صاحب رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم طقول إذا او بوم ال يامة أدنيج الشمل من الع داد حتدى تكدوو قيدد ميدل أو ااندين قدال سدليم
ال أدرب اب الميل ددين عن ددى أمس ددافة ا ر

أم المي ددل ال ددذي تكتح ددل ب دده الا ددين ق ددال فتص ددهر م الش ددمل

فيكوندوو فددي الاددرو بقدددر أعمددالهم فمددنهم مددن طاخددذ إلدى عقبيدده ومددنهم مددن طاخددذ إلددى ر بتيدده ومددنهم مددن

طاخذ إلى حقو ه ومنهم من بلجمه إلجاما فرأبج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طشدير بيدده إلدى فيده أي
بلجمه إلجاما قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وفي ال اب عن أبي سايد وابن عمر

[  ] 2422حددانا أبدو ز ر دا طحيدى بدن درسدج ال صدري حددانا حمداد بدن ز دد عدن أبدوب عدن ندافع عددن

بن عمر قدال حمداد و دو عنددنا مرفدوع ل بدوم طقدوم النداح لدرب الادالمين و قدال طقومدوو فدي الرشدح إلدى
حسدن صدحيح حددانا نداد حددانا عيسدى بدن بدونل عدن بدن

أنصاب اذانهم قال أبو عيسدى دذا حددب

عوو عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب ما جاء في شاو الحشر

[  ] 2423حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن المغيدرة بددن النامدداو
عن سايد بن جبير عن بن ع اح قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طحشدر النداح بدوم ال يامدة
ح دداة عدراة لدرال مددا خلقدوا اددم قد أر ل مددا بدددأنا أول خلددق نايددده وعدددا علينددا إنددا نددا فدداعلين و وأول مددن

طكس ددى م ددن الخالئ ددق إبد دراييم و ؤخ ددذ م ددن أص ددحابي برج ددال ذات اليم ددين وذات الش ددمال ف دداقول ط ددا رب

أصددحابي فيقددال أند ال تدددرب مددا أحددداوا باددده انهددم لددم ب الدوا مرتدددبن علددى أعقددابهم منددذ فددارقتهم فدداقول

كمددا قددال الابددد الصددالح ل إو تاددذبهم ف د نهم ع دداده ومو تغ ددر لهددم ف ن د أنددج الا د الحكدديم و حدددانا
محمد بن بشار ومحمد بن المطنى قاال حدانا محمد بن جا ر عن شدع ة عدن المغيدرة بدن النامداو بهدذا
اإلسناد فذ ر نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2424حدانا أحمد بن منيع حددانا ب دد بدن داروو أخبرندا بهد بدن حكديم عدن أبيده عدن جدده قدال

سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول إنكددم محشددوروو رجدداال ور انددا وتجددروو علددى وجددو كم
وفي باب عن أبي ر رة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في الار
[  ] 2425حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع عددن علددي بددن علددي عددن الحسددن عددن أبددي ر درة قددال قددال
رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طادر

الندداح بددوم ال يامددة اددالث عرضدات فامددا عرضددتاو فجدددال ومددا

عددذبر وأمددا الارضددة الطالطددة فانددد ذل د تطيددر الصددحف فددي ا بدددي فوخددذ بيميندده واخددذ بشددماله قددال أبددو

عيسى وال طصح ذا الحدب

مدن قبدل أو الحسدن لدم طسدمع مدن أبدي ر درة وقدد رواه باضدهم عدن علدي

الرفدداعي عددن الحسددن عددن أبددي موسددى عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبدو عيسددى وال طصددح ددذا
من قبل أو الحسن لم طسمع من أبي موسى

الحدب

باب منه
[  ] 2426حدانا سو د بن نصدر أخبرندا بدن الم داره عدن عطمداو بدن ا سدود عدن بدن أبدي مليكدة عدن
عائشة قالج سماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدن ندوقل الحسداب لد قلدج طدا رسدول هللا
إو هللا تاالى طقول ل فاما من أوتي تابه بيمينه فسوب طحاسدب حسدابا طسدي ار و قدال ذلد الادر
أبو عيسى ذا حدب

صحيح حسن ورواه أبوب أطضا عن بن أبي مليكة

قدال

باب منه
[  ] 2427حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا بددن الم دداره أخبرنددا إسددماعيل بددن مسددلم عددن الحسددن وقتددادة
عدن أندل عدن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قدال طجداء بدابن ادم بدوم ال يامددة انده بدذق فيوقدف بدين بدددي
هللا فيقددول هللا لدده أعطيت د وخولت د وأنامددج علي د فمدداذا صددناج فيقددول طددا رب جماتدده وامرتدده فتر تدده
أكطدر مدا دداو فدارجانى اتد بدده فيقدول لده أرنددي مدا قددمج فيقددول طدا رب جماتده وامرتدده فتر تده أكطدر مددا

كدداو فددارجاني ات د بدده ف د ذا عبددد لددم طقدددم خي د ار فيمضددى بدده إلددى النددار قددال أبددو عيسددى وقددد روب ددذا
الحدددب

ليددر واحددد عددن الحسددن قولدده ولددم طسددندوه ومسددماعيل بددن مسددلم طضدداف فددي الحدددب

ح ه وفي ال اب عن أبي ر رة وأبي سايد الخدري

مددن قبددل

[  ] 2428ح دددانا عب ددد هللا ب ددن محم ددد ال ددري ال ص ددري ح دددانا مالد د ب ددن س دداير أب ددو محم ددد التميم ددي

الكدوفي حددانا ا عمددل عدن أبددي صدالح عددن أبدي ر درة وعددن أبدي سددايد قداال قددال رسدول هللا صددلى هللا
عليه وسلم بؤتى بالابدد بدوم ال يامدة فيقدول هللا لده ألدم أجادل لد سدماا و صد ار ومداال وولددا وسدخرت لد
ا نادام والحددرث وتر تد تدرأح وتر دع فكنددج ت دن أند مالقددي بومد
أنسدداه مددا نسدديتني قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
أتر

ددذا قدال فيقددول ال فيقدول لدده اليددوم

صددحيح لر ددب ومانددى قولدده اليددوم أنسدداه طقددول اليددوم

في الاذاب كذا فسروه قال أبو عيسى وقد فسدر بادا أ دل الالدم دذه ارطدة ل فداليوم ننسدا م و

قالوا إنما ماناه اليوم نتر هم في الاذاب

باب منه
[  ] 2429حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم داره أخبرندا سدايد بدن أبدي أبدوب حددانا طحيدى

بددن أبددي سددليماو عددن سددايد المقبددري عددن أبددي ر درة قددال ق د أر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ل بوم ددذ
تحدث أخ ار ا و قال أتدروو ما أخ ار ا قالوا هللا ورسوله أعلم قال ف و أخ ار ا أو تشدهد علدى دل عبدد
أو أمة بما عمل على رهر ا أو تقول عمل دذا و دذا بدوم دذا و دذا قدال فهدذه أخ ار دا قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في شاو الصور
[  ] 2430حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم اره أخبرنا سدليماو التيمدي عدن أسدلم الاجلدي
عدن بشدر بددن شدغاب عددن عبدد هللا بدن عمددرو بدن الااصددي قدال جداء أع اربددي إلدى النبددي صدلى هللا عليدده

وسدلم فقددال مددا الصددور قددال قددرو بددن د فيدده قددال أبدو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وقددد روب ليددر واحددد عددن

سليماو التيمي وال نارفه إال من حدبطه
[  ] 2431حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا أبددو الاددالء عددن عطيددة عددن أبددي سددايد قددال قددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم يدف أنادم وصداحب القدرو قدد الدتقم القدرو واسدتمع اإلذو متدى بدؤمر بدالن د فيدن د

فكاو ذل اقل علدى أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال لهدم قولدوا حسدبنا هللا ونادم الو يدل علدى

هللا تو لنا قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن وقدد روي مدن ليدر وجده دذا الحددب

سايد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه

عدن عطيدة عدن أبدي

باب ما جاء في شاو الصراط
[  ] 2432حدانا على بن حجر أخبرنا على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاو عدن النامداو بدن

ساد عدن المغيدرة بدن شدع ة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم شداار المدؤمن علدى الصدراط رب
سلم سلم قال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب مدن حددب

المغيدرة بدن شدع ة ال نارفده إال مدن حددب

عبدد

الرحمن بن إسحاو وفي ال اب عن أبي ر رة
[  ] 2433ح دددانا عب ددد هللا ب ددن الصد د اي الهاش ددمي ح دددانا ب دددل ب ددن المحب ددر ح دددانا ح ددرب ب ددن ميم ددوو

ا نصدداري أبددو الخطدداب حدددانا النضددر بددن أنددل بددن مال د عددن أبيدده قددال سددالج النبددي صددلى هللا عليدده
وسدلم أو طشد ع لدي بددوم ال يامدة فقدال أنددا فاعدل قدال قلدج طددا رسدول هللا فدابن أطل د قدال اطلبندى أول مددا

تطلبني على الصراط قال قلج ف و لم ألقاه على الصراط قدال فداطلبنى عندد الميد او قلدج فد و لدم ألقد
عنددد المي د او قددال فدداطلبني عنددد الحددو
حدب

ف د ني ال أخطددىء ددذه الددطالث الم دواطن قددال أبددو عيسددى ددذا

حسن لر ب ال نارفه اال من ذا الوجه

باب ما جاء في الش اعة
[  ] 2434أخبرنا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم اره أخبرندا أبدو حيداو التيمدي عدن أبدي زرعدة
ب دن عمددرو بددن جر ددر عددن أبددي ر درة قددال أتددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بلحددم فرفددع إليدده الددذراع
فاكله و انج تاج ه فنهل منها نهسة ام قدال اندا سديد النداح بدوم ال يامدة دل تددروو لدم ذاه طجمدع هللا
الندداح ا ولددين وارخددر ن فددي صددايد واحددد فيسددماهم الددداعي و ن ددذ م ال صددر وتدددنو الشددمل مددنهم فبل د

الناح من الغم والكرب ما ال ططيقوو وال طحتملوو فيقول النداح باضدهم لد اا اال تدروو مدا قدد بلغكدم

اال تن روو من طش ع لكم إلى ر كم فيقدول النداح باضدهم لد اا علديكم بدودم فيداتوو ادم فيقولدوو أندج
أبو ال شر خلق هللا بيده ون د في من روحه وأمر المالئكة فسجدوا ل اش ع لندا إلدى ر د اال تدرب مدا

نحددن فيدده اال تددرب مددا قددد بلغنددا فيقددول لهددم ادم إو ر ددي قددد لضددب اليددوم لض د ا لددم طغضددب قبلدده ولددن
طغضب باده مطله ومنه قد نهاني عن الشجرة فاصيج ن سي ن سي ن سي اذ بدوا إلدى ليدري اذ بدوا إلدى

نوي فياتوو نوحا فيقولوو طا نوي أنج أول الرسل إلى أ دل ا ر

وقدد سدماه هللا عبددا شدكو ار اشد ع لندا

إلى ر أال ترب إلى ما نحن فيه أال ترب ما قدد بلغندا فيقدول لهدم ندوي إو ر دي قدد لضدب اليدوم لضد ا

لدم طغضددب قبلدده مطلدده ولدن طغضددب باددده مطلدده ومندده قدد دداو لددي دعددوة دعوتهدا علددى قددومي ن سددي ن سددي

ن سدي اذ بدوا إلدى ليددري اذ بدوا إلدى إبدراييم فيدداتوو إبدراييم فيقولدوو طدا إبدراييم أندج نبدي هللا وخليلده مددن
ألا ر

اش ع لنا إلى ر أال ترب ما نحن فيده فيقدول إو ر دي قدد لضدب اليدوم لضد ا لدم طغضدب

قبلدده مطلدده ولددن طغضددب باددده مطلدده وأنددي قددد ددذبج اددالث ددذبات فددذ ر ن أبددو حيدداو فددي الحدددب

ن سددي

ن سددي ن سددي اذ ب دوا إلددى ليددري اذ ب دوا إلددى موسددى فيدداتوو موسددى فيقولددوو طددا موسددى أنددج رسددول هللا

فضددل هللا برسددالته و كالمدده علددى ال شددر اش د ع لنددا إلددى ر د أال تددرب مددا نحددن فيدده فيقددول إو ر ددي قددد

لضدب اليددوم لضد ا لددم طغضدب قبلدده مطلده ولددن طغضددب بادده مطلدده ومندي قددد قتلدج ن سددا لدم أومددر بقتلهددا

ن سدي ن سدي ن سدي اذ بدوا إلدى ليدري اذ بدوا إلددى عيسدى فيداتوو عيسدى فيقولدوو طدا عيسدى أندج رسددول
هللا و لمته ألقا ا إلى مر م وروي منه و لمج الناح فدي المهدد اشد ع لندا إلدى ر د أال تدرب مدا نحدن فيده

فيقدول عيسددى إو ر دي قددد لضدب اليددوم لضد ا لدم طغضددب قبلده ولددن طغضددب بادده مطلدده ولدم بددذ ر ذن ددا

ن سي ن سي ن سي اذ بوا إلى ليري اذ بوا إلى محمد قال فياتوو محمدا فيقولوو طدا محمدد أندج رسدول
هللا وخدداتم ا نبيدداء وقددد ل ددر ل د مددا تقدددم مددن ذن د ومددا تاخ ارش د ع لنددا إلددى ر د أال تددرب مددا نحددن فيدده

فانطلق فاتي تحج الارح فاخر ساجدا لر ى ام ط تح هللا على مدن محامدده وحسدن الطنداء عليده شدي ا لدم

ط تحه علدى أحدد قبلدي ادم طقدال طدا محمدد ارفدع أرسد سدل تاطده واشد ع تشد ع فدارفع أرسدي فداقول طدا رب
أمتي طا رب أمتي طا رب أمتي فيقول طدا محمدد أدخدل مدن أمتد مدن ال حسداب عليده مدن ال داب ا طمدن

مددن أب دواب الجنددة و ددم شددر اء الندداح فيمددا سددوب ذل د مددن ا ب دواب اددم قددال والددذي ن سددي بيددده مددا بددين

المصرعين من مصار ع الجندة مدا بدين مكدة و جدر و مدا بدين مكدة و صدرب وفدي ال داب عدن أبدي بكدر
الصدددبق وأنددل وع ددة بددن عددامر وأبددي سددايد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو حيدداو

التيمي اسمه طحيى بن سايد بن حياو وفي و و اقة وأبو زرعة بن عمرو بن جر ر اسمه رم
باب منه
[  ] 2435حدانا الع داح الانبدري حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن اابدج عدن أندل قدال قدال رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ش د اعتي

ددل الك ددائر مددن أمتددي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح

لر ب من ذا الوجه وفي ال اب عن جابر
[  ] 2436حددانا محمدد بددن بشدار حدددانا أبدو داود الطيالسددي عدن محمدد بددن اابدج البندداني عدن جا ددر
بددن محمددد عددن أبيدده عددن جددابر بددن عبددد هللا قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ش د اعتي

ددل

الك ددائر مددن أمتددي قددال محمددد بددن علددي فقددال لددي جددابر طددا محمددد مددن لددم طكددن مددن أ ددل الك ددائر فمددا لدده
وللش اعة قال أبو عيسى ذا حدب
باب منه

حسن لر ب من ذا الوجه طستغرب من حدب

جا ر بن محمد

[  ] 2437حدددانا الحسددن ب ددن عرفددة حدددانا إس ددماعيل بددن عيدداح ع ددن محمددد بددن ز دداد ا لهدداني ق ددال
سماج أبدا أمامدة طقدول سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول وعددني ر دي أو بددخل الجندة مدن

أمتدي سد اين أل دا ال حسداب علديهم وال عدذاب مدع دل ألدف سد اوو أل دا وادالث حطيدات مدن حطياتده قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2438حدانا أبو ر ب حدانا إسماعيل بدن إبدراييم عدن خالدد الحدذاء عدن عبدد هللا بدن شدقيق قدال
كنددج م ددع ر ددط ب بلي دداء فق ددال رج ددل م ددنهم سددماج رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم طق ددول ب دددخل الجن ددة

بشد اعة رجدل مدن أمتدي أكطددر مدن بندى تمديم قيدل طددا رسدول هللا سدواه قدال سدواي فلمددا قدام قلدج مدن ددذا
قالوا ذا بن أبي الجدعاء قال أبو عيسى ذا حدب
هللا ومنما طارب له ذا الحدب

حسن صحيح لر ب وابن أبدي الجددعاء دو عبدد

الواحد

[  ] 2439حدانا أبو و شام الرفاعي عن عمر بن ب د الكوفي حدانا علدى بدن دالل عدن جسدر أبدي

جا ددر ع ددن الحس ددن ال صددري ق ددال ق ددال رس ددول هللا صددلى هللا علي دده وس ددلم طشد د ع عطمدداو ب ددن ع دداو ب ددوم
ال يامة في مطل ر ياة ومضر
[  ] 2440حدددانا أبددو عمددار الحسددين بددن حر د

أخبرنددا ال ضددل بددن موسددى عددن ز ر ددا بددن أبددي ازئدددة

عن عطية عن أبي سايد او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال إو مدن أمتدي مدن طشد ع لل دام ومدنهم
من طش ع للقبيلة ومدنهم مدن طشد ع للاصد ة ومدنهم مدن طشد ع للرجدل حتدى بددخلوا الجندة قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن

باب منه
[  ] 2441ح دددانا ن دداد ح دددانا عب دددة ع ددن س ددايد ع ددن قت ددادة ع ددن أب ددي المل دديح ع ددن ع ددوب ب ددن مالد د
ا شددجاي قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أتدداني ات مددن عنددد ر ددي فخيرنددي بددين او بدددخل
نصدف أمتدي الجنددة و دين الشد اعة فدداخترت الشد اعة و دي لمددن مدات ال طشدره بدداهلل شدي ا وقدد روي عددن

أبدي الملدديح عددن رجددل اخددر مددن أصددحاب النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

ولم بذ ر عن عدوب بدن مالد وفدي الحددب

قصدة طو لدة حددانا قتي دة حددانا أبدو عواندة عدن قتدادة عدن

أبي المليح عن عوب بن مال عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه

باب ما جاء في ص ة الحو
[  ] 2442حدانا محمد بن طحيى حددانا بشدر بدن شدايب بدن أبدي حمد ة حدداني أبدي عدن ال دري عدن
أنل بن مال أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إو فدي حوضدي مدن ا بدار ق باددد نجدوم السدماء
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 2443حدانا أحمد بن محمدد بدن علدى بدن نيد ه ال غددادي حددانا محمدد بدن بكدار الدمشدقي حددانا
سايد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سدمرة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو لكدل نبدي

حوضددا ومنهددم بت ددا وو أبهددم أكطددر واردة ومنددي أرجددو أو أكددوو أكطددر م واردة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ددب وقددد روب ا شددا

بددن عبددد المل د

ددذا الحدددب

عددن الحسددن عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

مرسال ولم بذ ر فيه عن سمرة و و أصح
باب ما جاء في ص ة أواني الحو
[  ] 2444حدانا محمد بدن إسدماعيل حددانا طحيدى بدن صدالح حددانا محمدد بدن المهداجر عدن الع داح

عدن أبددي سددالم الح شددي قددال باد

إلددي عمددر بددن عبدد الا د فحملددج علددى البر ددد قددال فلمددا دخددل عليدده

قددال طددا أميددر المددؤمنين لقددد شددق علددى مر بددي البر ددد فقددال طددا أبددا سددالم مددا أردت أو أشددق علي د ولكددن
بلغني عن حدب

تحداه عن او او عن النبي صلى هللا عليه وسلم في الحدو

فاحببدج او تشدافهني

بدده قددال أبددو سددالم حددداني او دداو عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال حوضددي مددن عدددو إلددى عمدداو
البلقاء ماهه أشد بياضا من اللبن وأحلى من الاسل وأكاو ه عدد نجوم السدماء مدن شدرب منده شدر ة لدم
ط ما باد ا أبدا أول النداح ورودا عليده فقدراء المهداجر ن الشدا

رهوسدا الددنل ايابدا الدذبن ال بنكحدوو

المتنامات وال ت تح لهم أبواب السدد قال عمر لكني نكحج المتنامات وفدتح لدي السددد ونكحدج فاطمدة

بنج عبد المل ال جرم إني ال ألسل رأسي حتى طشا
قال أبو عيسى ذا حدب

وال ألسل ادو ي الدذي بلدي جسددي حتدى بتسدد

لر ب من ذا الوجه وقد روي ذا الحدب

عن مادداو بدن أبدي طلحدة عدن

او او عن النبي صلى هللا عليه وسلم وأبو سالم الح شي اسمه ممطور و و شامي اقة
[  ] 2445حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو عبددد الصددمد الامددي عبددد الا د بددن عبددد الصددمد حدددانا
أبو عمراو الجوني عن عبد هللا بن الصامج عن أبدي ذر قدال قلدج طدا رسدول هللا مدا انيدة الحدو

قدال

والذي ن سي بيده رنيته أكطر من عدد نجوم السدماء و واكبهدا فدي ليلدة م لمدة مصدحية مدن انيدة الجندة

من شرب منها شر ه لم ط ما اخر ما عليه عرضه مطل طوله ما بدين عمداو إلدى أبلده مداهه أشدد بياضدا
من اللبن وأحلى من الاسل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب وفي ال اب عدن حذط دة بدن

اليماو وعبد هللا بدن عمدرو وأبدي بدرزة ا سدلمي وابدن عمدر وحارادة بدن و دب والمسدتورد بدن شدداد وروي
عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال حوضي ما بين الكوفة إلى الحجر ا سود

باب
[  ] 2446ح دددانا أب ددو حص ددين عب ددد هللا ب ددن أحم ددد ب ددن ب ددونل ددوفي ح دددانا عبط ددر ب ددن القاس ددم ح دددانا

حصين و بن عبد الرحمن عن سايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح قدال لمدا أسدرب بدالنبي صدلى هللا عليده

وسلم جال طمر بالنبي والنبيين وماهدم القدوم والنبدي والنبيدين وماهدم الدر ط والنبدي والنبيدين ولديل ماهدم
أحدد حتددى مددر بسدواد ع ديم فقلددج مددن ددذا قيددل موسدى وقومدده ولكددن ارفددع أرسد فددان ر قددال فد ذا سدواد

ع ديم قدد سدد ا فددق مدن ذا الجاندب ومددن ذا الجاندب فقيدل دؤالء أمتد وسدوب دؤالء مدن أمتد سد اوو

أل ا بدخلوو الجنة بغير حساب فدخل ولم طسالوه ولم ط سدر لهدم فقدالوا نحدن دم وقدال قدائلوو دم أبناهندا
الددذبن ولدددوا علددى ال ط درة واإلسددالم فخددرق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال ددم الددذبن ال طكتددووو وال

طسددترقوو وال بتطيددروو وعلددى ر هددم بتو لددوو فقددام عكاشددة بددن محصددن فقددال أنددا مددنهم طددا رسددول هللا قددال
نام ام قام اخر فقال أندا مدنهم فقدال سد ق بهدا عكاشدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ال اب عن بن مساود وأبي ر رة

حسدن صدحيح وفدي

باب
[  ] 2447حدددانا محمددد بددن عبددد هللا بددن ب ددع حدددانا ز دداد بددن الر يددع حدددانا أبددو عم دراو الجددوني عددن
أنددل بددن مال د قددال مددا أعددرب شددي ا ممددا نددا عليدده علددى عهددد النبددي صددلى هللا عليدده وس دلم فقلددج أبددن

الصالة قال أولم تصدناوا فدي صدالتكم مدا قدد علمدتم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

الوجه من حدب

أبي عمراو الجوني وقد روب من لير وجه عن أنل

حسدن لر دب مدن دذا

[  ] 2448حدددانا محمددد بددن طحيددى ا زدي ال صددري حدددانا عبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث حدددانا اشددم
و و بن سايد الكدوفي حدداني ز دد الخطامدي عدن أسدماء بندج عمديل الخطاميدة قالدج سدماج رسدول هللا

صدلى هللا عليده وسدلم طقدول بد ل الابدد عبدد تخيددل واختدال ونسدي الكبيدر المتادال بد ل الابدد عبدد تجبددر
واعتدددب ونسددي الج ددار ا علددى ب د ل الابددد عبددد سددها ولهددى ونسددي المقددابر والبلددى ب د ل الابددد عبددد عتددا
وطغ ددى ونس ددي ال مبت دددأ والمنته ددى بد د ل الاب ددد عب ددد طخت ددل ال دددنيا بال دددبن بد د ل الاب ددد عب ددد طخت ددل ال دددبن
بالشبهات ب ل الابد عبد طمدع طقدوده بد ل الابدد عبدد دوب طضدله بد ل الابدد عبدد رلدب بذلده قدال أبدو

عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه أال من ذا الوجه وليل إسناده بالقوي

باب
[  ] 2449حدانا محمدد بدن حداتم المدؤدب حددانا عمدار بدن محمدد بدن أخدج سداياو الطدوري حددانا أبدو

الجارود ا عمى واسدمه ز داد بدن المندذر الهمدداني عدن عطيدة الادوفي عدن أبدي سدايد الخددري قدال قدال

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أطمددا مددؤمن أطاددم مؤمنددا علددى جددوع أطامدده هللا بددوم ال يامددة مددن امددار
الجنددة وأطمددا مددؤم ن سددقى مؤمنددا علددى رمددا سددقاه هللا بددوم ال يامددة مددن الرحيددق المختددوم وأطمددا مددؤمن سددا
مؤمنددا علددى عددرب سدداه هللا مددن خضددر الجنددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
عطية عن أبي سايد موقوب و و أصح عندنا وأش ه

لر ددب وقددد روي ددذا عددن

[  ] 2450حددانا أبدو بكدر بدن أبدي النضدر حددانا أبدو النضدر حددانا أبدو عقيدل الطق دي حددانا أبدو فددروة

ب ددد بددن سددناو التميمددي حددداني بكيددر بددن فيددروز قددال سددماج أبددا ر درة طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم من خاب أدلج ومن أدلج بل المن ل أال إو سلاة هللا لالية أال إو سلاة هللا الجندة قدال أبدو
عيسى ذا حدب
باب

حسن لر ب ال نارفه أال من حدب

أبي النضر

[  ] 2451حدددانا أبددو بكددر بددن أبددي النضددر حدددانا أبددو النضددر حدددانا أبددو عقيددل الطق ددي عبددد هللا بددن

عقيددل حدددانا عبددد هللا بددن ب ددد حددداني ر ياددة بددن ب ددد وعطيددة بددن ندديل عددن عطيددة السددادي و دداو مددن

أصدحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم ال ببلد الابددد أو طكددوو
مددن المتقددين حتددى بدددع مدداال بدداح بدده حددذ ار لمددا بدده ال دداح قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال

نارفه إال من ذا الوجه
باب
[  ] 2452حدددانا ع دداح الانبددري حدددانا أبددو داود حدددانا عمدراو القطدداو عددن قتددادة عددن ب ددد بددن عبددد

هللا بددن الشددخير عددن حن لددة االسدديدي قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددو أنكددم تكونددوو مددا
تكونوو عندي رلتكم المالئكة باجنحتها قال أبو عيسى ذا حددب

روي ذا الحدب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده وقدد

من لير ذا الوجه عن حن لة ا سيدي عن النبي صلى هللا عليه وسدلم وفدي ال داب

عن أبي ر رة
باب منه
[  ] 2453حدددانا بوسددف بددن سددليماو أبددو عمددر ال صددري حدددانا حدداتم بددن إسددماعيل عددن بددن عجددالو
عددن القاقدداع بددن حكدديم عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو لكددل

شدديء ش درة ولكددل ش درة فتدرة ف د و دداو صدداحبها سدددد وقددارب فددارجوه ومو أشددير إليدده با صددابع فددال تادددوه
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه وقد روي عن أنل بدن مالد عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم أنه قال بحسدب امدر مدن الشدر أو طشدار إليده با صدابع فدي دبدن أو دنيدا إال مدن
عصمه هللا

باب
[  ] 2454حددانا محمدد بددن بشدار حدددانا طحيدى بددن سدايد حددانا سدداياو عدن أبيدده عدن أبددي طالدى عددن
الر يع بن خطيم عن عبد هللا بن مساود قدال خدط لندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خطدا مر ادا وخدط

فدي وسددط الخدط خطددا وخددط خارجدا مددن الخددط خطدا وحددول الددذي فدي الوسددط خطوطددا فقدال ددذا بددن ادم

و ذا أجله محيط به و ذا الذي في الوسط اإلنساو و ذه الخطوط عروضه إو نجا من ذا بنهشده دذا
والخط الخارق ا مل ذا حدب

صحيح

[  ] 2455حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن قتادة عن أندل قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
على المال والحر

بهرم بن ادم و شب منه ااناو الحر

على الامر ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2456حدانا أبو ر رة محمد بن فدراح ال صدري حددانا أبدو قتي دة سدلم بدن قتي دة حددانا أبدو الادوام

و و عمراو القطاو عن قتادة عدن مطدرب بدن عبدد هللا بدن الشدخير عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى

هللا عليده وسدلم مطدل بدن ادم وملدى جن ده تسداة وتسدداوو منيدة إو أخطاتده المناطدا وقدع فدي الهدرم قدال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب
[  ] 2457حددانا ندداد وحددانا قبيصددة عددن سداياو عددن عبدد هللا بددن محمددد بدن عقيددل عدن الط يددل بددن

أبدي بدن اددب عدن أبيده قددال داو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم إذا ذ ددب الطدا الليدل قددام فقدال طدا أبهددا
الناح اذ روا هللا اذ روا هللا جاءت الراج ة تت اها الرادفة جداء المدوت بمدا فيده جداء المدوت بمدا فيده قدال
أبددي قلددج طددا رسددول هللا إنددي أكطددر الصددالة علي د فكددم أجاددل ل د مددن صددالتي فقددال مددا ش د ج قددال قلددج
الر ع قال ما ش ج ف و زدت فهو خير ل قلج النصف قال ما ش ج ف و زدت فهدو خيدر لد قدال قلدج

فالطلطين قال ما شد ج فد و زدت فهدو خيدر لد قلدج أجادل لد صدالتي لهدا قدال إذا تك دى مد و غ در
ل ذن

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2458حدانا طحيى بن موسى حدانا محمد بن عبيد عن أباو بن إسحاو عن الصد اي بدن محمدد

عددن م درة الهمددداني عددن عبددد هللا بددن مسدداود قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اسددتحيوا مددن هللا
حدق الحيدداء قددال قلنددا طددا رسدول هللا إنددا نسددتحيي والحمددد هلل قددال لديل ذاه ولكددن االسددتحياء مددن هللا حددق

الحيداء أو تح ددظ الدرأح ومدا وعددى والد طن ومددا حدوب ولتددذ ر المددوت والبلددى ومدن أراد ارخدرة تددره ز نددة
الدددنيا فمددن فاددل ذل د فقددد اسددتحيا مددن هللا حددق الحيدداء قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الوجه من حدب

إنمددا نارفدده مددن ددذا

أباو بن إسحاو عن الص اي بن محمد

باب
[  ] 2459حدانا ساياو بن و يع حدانا عيسى بن بونل عدن أبدي بكدر بدن أبدي مدر م ي وحددانا عبدد

هللا بن عبد الرحمن أخبرنا عمدرو بدن عدوو أخبرندا بدن الم داره عدن أبدي بكدر بدن أبدي مدر م عدن ضدمرة
بن حبيب عن شداد بن أوح عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال الكيل من داو ن سده وعمدل لمدا بادد
الموت والااج من أت دع ن سده وا دا وتمندى علدى هللا قدال دذا حددب

حسدن قدال وماندى قولده مدن داو

ن سدده طقددول حاسددب ن سدده فددي الدددنيا قبددل أو طحاسددب بددوم ال يامددة و ددروب عددن عمددر بددن الخطدداب قددال
حاسددبوا أن سددكم قبددل أو تحاسددبوا وت ن دوا للاددر

ا كبددر ومنمددا طخددف الحسدداب بددوم ال يامددة علددى مددن

حاسب ن سه في الددنيا و دروب عدن ميمدوو بدن مهدراو قدال ال طكدوو الابدد ت يدا حتدى طحاسدب ن سده مدا
طحاسب شر كه من أبن مطامه ومل سه
باب

[  ] 2460حدانا محمد بن أحمد بن مدو ه حدانا القاسم بدن الحكدم الارندي حددانا عبيدد هللا بدن الوليدد

الوصددافي عددن عطيددة عددن أبددي سددايد قددال دخددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مصدداله ف درأب ناسددا

كددانهم طكتشددروو قددال أمددا إنكددم لددو أكطدرتم ذ ددر ددادم اللددذات لشددغلكم عمددا أرب المددوت فدداكطروا مددن ذ ددر

ادم اللذات الموت ف نه لم طات على القبر بوم إال تكلم فيه فيقول أنا بيج الغر دة وأندا بيدج الوحددة وأندا

بيدج التدراب وأندا بيددج الددود فد ذا دفدن الابددد المدؤمن قدال لدده القبدر مرح دا وأ دال أمددا إو ندج حدب مددن

طمشددي علددى رهددري إلددي ف د ذ وليت د اليددوم وصددرت إلددي فسددترب صددنياي ب د قددال فيتسددع لدده مددد بص دره

و تح له باب إلى الجندة ومذا دفدن الابدد ال داجر أو الكدافر قدال لده القبدر ال مرح دا وال أ دال أمدا إو ندج
بغا من طمشي على رهري إلي فد ذ وليتد اليدوم وصدرت إلدي فسدترب صدنياي بد قدال فيلتد م عليده

حتى تلتقدي عليده وتختلدف أضدالعه قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم باصداباه فادخدل باضدها
في جوب باا قال و يا هللا له س اين تنينا لدو أو واحددا منهدا ن دد فدي ا ر

مدا أنبتدج شدي ا مدا

بقيدج الددنيا فينهشدنه و خدشددنه حتدى ط ضدي بده الحسدداب قدال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم إنمددا
الجنددة أو ح درة مددن ح ددر النددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

القبددر روضددة مددن ر ددا

حسددن لر ددب ال

نارفه إال من ذا الوجه
باب
[  ] 2461حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد الدرزاو عدن مامدر عدن ال دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد هللا
بن أبي اور قال سماج بدن ع داح طقدول أخبرندي عمدر بدن الخطداب قدال دخلدج علدى رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم ف ذا و متكة على رمل حصير فرأبج أاره في جن ده قدال أبدو عيسدى دذا حددب
صحيح وفي الحدب

حسدن

قصة طو لة

باب
[  ] 2462حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا بن الم اره عن مامر و دونل عدن ال دري أو عدروة

بددن ال يددر أخب دره أو المسددور بددن مخرمددة أخب دره أو عمددرو بددن عددوب و ددو حليددف بنددي عددامر بددن لددؤي

و او شهد بد ار مع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أخبدره أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم باد

أبدا

عبيددة بدن الجدراي فقددم بمددال مدن ال حددر ن وسدماج ا نصدار بقدددوم أبدي عبيدددة فوافدوا صددالة ال جدر مددع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم انصدرب فتارضدوا لده فت سدم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدين را دم ادم قدال أردنكم سدماتم أو أبدا عبيددة قددم بشديء قدالوا أجدل طدا
رسددول هللا قددال فابشددروا وأمل دوا مددا طسددر م فددحهللا مددا ال قددر أخشددى علدديكم ولكنددي أخشددى أو ت سددط الدددنيا
علدديكم مددا بسددطج علددى مددن قددبلكم فتنافسددو ا مددا تنافسددو ا فددتهلككم ددا أ لكددتهم قددال أب دو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2463حدانا سو د أخبرنا عبد هللا عدن بدونل عدن ال دري عدن عدروة وابدن المسديب أو حكديم بدن
حد ام قددال سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فاعطدداني اددم سددالته فاعطدداني اددم سددالته فاعطدداني اددم

قال طا حكيم إو ذا المال خضرة حلوة فمن أخدذه بسدخاوة ن دل بدوره لده فيده ومدن أخدذه ب شدراب ن دل

لددم ب دداره لدده فيدده و دداو الددذي طاكددل وال طش د ع واليددد الاليددا خيددر مددن اليددد الس د لى فقددال حكدديم فقلددج طددا

رسددول هللا والددذي باط د بددالحق ال أر أز أحدددا باددده شددي ا حتددى فددارو الدددنيا فكدداو أبددو بكددر بدددعو حكيمددا

إلى الاطاء فيابى أو طقبله ام إو عمر دعاه لياطيه فابى أو طقبل منه شي ا فقال عمدر إندي أشدهد م طدا
ماشر المسلمين على حكيم أني أعر

عليه حقه من ذا ال يء فيدابى أو طاخدذه فلدم بدر أز حكديم أحددا

من الناح شي ا باد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى توفي قال ذا حدب

صحيح

باب
[  ] 2464حدانا قتي ة حدانا أبو ص واو عن بونل عن ال ري عن حميد بن عبد الرحمن عدن عبدد
الددرحمن بددن عددوب قددال ابتلينددا مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بالضدراء فصددبرنا اددم ابتلينددا بالس دراء
باده فلم نصبر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2465حددانا نداد حددانا و يدع عدن الر يدع بدن صدبيح عدن ب دد بدن أبداو و دو الرقاشدي عدن أنددل
بن مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من انج ارخدرة مده جادل هللا لنداه فدي قل ده وجمدع

له شمله وأتته الدنيا و ي رالمة ومن انج الددنيا مده جادل هللا فقدره بدين عينيده وفدرو عليده شدمله ولدم
طاته من الدنيا إال ما قدر له

[  ] 2466حددانا علددي بددن خشدرم أخبرنددا عيسددى بدن بددونل عددن عمدراو بددن ازئدددة بدن نشدديط عددن أبيدده
عن أبي خالد الوالبي عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال إو هللا تادالى طقدول طدا بدن ادم
ت رغ لع ادتي أمأل صدره لنى وأسد فقره ومال ت ال مألت بدط شغال ولم أسد فقدره قدال دذا حددب

حسن لر ب وأبو خالد الوالبي اسمه رم
باب

[  ] 2467حدددانا ندداد أبددو مااو ددة عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة قالددج تددوفي رسددول هللا
صلى هللا عليه وسدلم وعنددنا شدطر مدن شداير فاكلندا منده مدا شداء هللا ادم قلدج للجار دة يليده فكالتده فلدم

بلب

أو فني قالج فلو نا تر ناه كلنا منه أكطر من ذل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

قولها شطر تاني شي ا

صدحيح وماندى

باب
[  ] 2468حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن داود بن أبي ند عن عد رة عدن حميدد بدن عبدد الدرحمن

الحميري عن ساد بن شام عدن عائشدة قالدج داو لندا قدرام سدتر فيده تماايدل علدى بدابي فدراه رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم فقال ان عيه ف نه بذ رني الدنيا قالج و او لنا سمل قطي ة تقدول علمهدا مدن حر در
كنا نل سها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 2469حدددانا ندداد حدددانا عبدددة عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة قالددج انددج وسددادة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي طضدطجع عليهدا مدن ادم حشدو ا ليدف قدال أبدو عيسدى دذا حددب
صحيح
باب

[  ] 2470حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن أبدي ميسدرة
عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى هللا عليده وسدلم مدا بقدي منهدا قالدج مدا بقدي منهدا إال ت هدا
قال بقي لها لير ت ها قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح وأبدو ميسدرة دو الهمدداني اسدمه عمدرو بدن

شرحبيل
باب
[  ] 2471حدانا اروو بن إسحاو الهمداني حددانا عبددة عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عائشدة
قالج إو نا ال محمد نمك

شه ار ما نستوقد بنار إو و إال الماء والتمر قال ذا حدب

صحيح

[  ] 2472حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن حدددانا روي بددن أسددلم أبددو حدداتم ال صددري حدددانا حمدداد بددن

سلمة حدانا اابج عن أنل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم لقدد أخ دج فدي هللا ومدا طخداب أحدد

ولقد أوذبج في هللا وما بؤذب أحد ولقد أتج علي االاوو من بدين بدوم وليلدة ومدالي ولدبالل طادام طاكلده
ذو بدد إال شديء بوار ده إبدط بدالل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب وماندى دذا الحددب

حدين

خدرق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ار ددا مدن مكدة وماده بدالل إنمدا دداو مدع بدالل مدن الطادام مدا طحملدده
تحج إبطه
[  ] 2473حددانا نداد حد دانا بدونل بدن بكيددر عدن محمددد بدن إسدحاو حدددانا ب دد بدن ز دداد عدن محمددد
بن اب القرري حداني من سمع علي بن أبي طالب طقدول خرجدج فدي بدوم شدات مدن بيدج رسدول هللا
صلى هللا عليده وسدلم وقدد أخدذت إ ابدا ماطو دا فحولدج وسدطه فادخلتده عنقدي وشدددت وسدطي فح متده

بخو

النخل ومني لشدبد الجوع ولو او في بيج رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم طادام لطامدج منده

فخرجددج ألددتمل شددي ا فمددررت بيهددودي فددي مددال لدده و ددو طسددقي ب ك درة لدده فاطلاددج عليدده مددن المددة فددي

الحائط فقال مال طا أعرابي ل ل في دل دلدو بتمدرة قلدج نادم فدافتح ال داب حتدى أدخدل ف دتح فددخلج
فاعطاني دلوه فكلما ن عدج دلدوا أعطداني تمدرة حتدى إذا امدتألت دي أرسدلج دلدوه وقلدج حسدبي فاكلتهدا
اددم جرعددج مددن المدداء فشددر ج اددم ج ددج المسددجد فوجدددت رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فيدده قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2474حدانا أبو ح ص عمرو بن علي حدانا محمد بن جا ر حدانا شدع ة عدن ع داح الجر دري
قدال سدماج أبدا عطمداو النهددي طحددث عدن أبدي ر درة أنده أصدابهم جدوع فاعطدا م رسدول هللا صددلى هللا
عليه وسلم تمرة تمرة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2475حدانا ناد حدانا عبدة عن شام بن عروة عدن أبيده عدن و دب بدن يسداو عدن جدابر بدن

عبد هللا قال باطنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحدن ادالث مائدة نحمدل زادندا علدى رقابندا ف ندي زادندا
حتدى إو دداو طكدوو للرجددل مندا ددل بددوم تمدرة فقيددل لده طددا أبدا عبددد هللا وأبددن اندج تقددع التمدرة مددن الرجددل

فقال لقد وجدنا فقد ا حين فقدنا ا وأتينا ال حر ف ذا نحن بحوت قد قذفه ال حدر فاكلندا منده امانيدة عشدر
بوما ما أحببنا قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح وقد روي من ليدر وجده عدن جدابر بدن عبدد هللا ورواه

مال بن أنل عن و ب بن يساو أتم من ذا وأطول

باب
[  ] 2476حدانا ناد حدانا بونل بدن بكيدر عدن محمدد بدن إسدحاو حدداني ب دد بدن ز داد عدن محمدد
بن اب القرري حداني من سمع علي بن أبي طالدب طقدول إندا لجلدوح مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم فددي المسددجد إذ طلددع مصدداب بددن عميددر مددا عليدده إال بددردة لدده مرقوعددة ب ددرو فلمددا راه رسددول هللا
صلى هللا عليده وسدلم بكدى للدذي داو فيده مدن النامدة والدذي دو اليدوم فيده ادم قدال رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم يف بكدم إذا لددا أحدد م فدي حلدة وراي فدي حلدة ووضداج بدين بدطده صدح ة ورفادج أخدرب

وسددترتم بيددوتكم مددا تسددتر الكع ددة قددالوا طددا رسددول هللا نحددن بوم ددذ خيددر منددا اليددوم نت ددرغ للع ددادة ونك ددى
المؤنددة فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نددتم اليددوم خيددر مددنكم بوم ددذ قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن و د بن ز اد و بن ميسرة و و مددني وقدد روب عنده مالد بدن أندل وليدر واحدد مدن أ دل الالدم

و د بن ز اد الدمشقي الذي روب عدن ال دري روب عنده و يدع ومدرواو بدن مااو دة و دد بدن أبدي ز داد

كوفي
باب

[  ] 2477حددانا نداد حددانا بدونل بدن بكيدر حدداني عمدر بدن ذر حددانا مجا دد عدن أبدي ر درة قددال

كداو أ ددل الصد ة أضددياب أ دل اإلسددالم ال طدداووو علددى أ ددل وال مدال وهللا الددذي ال إلدده إال ددو إو نددج
عتمددد بكبدددي علددى ا ر

مددن الجددوع وأشددد الحجددر علددى بطنددي مددن الجددوع ولقددد قادددت بومددا علددى

طر قهم الذي طخرجوو فيه فمدر بدي أبدو بكدر فسدالته عدن اطدة مدن تداب هللا مدا أسداله إال ليشد اني فمدر
ولدم ط ادل اددم مدر بدي عمددر فسدالته عدن اطددة مدن تدداب هللا مدا أسداله إال ليشد اني فمدر ولدم ط اددل ادم مددر
أبددو القاسددم صددلى هللا عليدده وسددلم فت سددم حددين رانددي وقددال أبددا ر درة قلددج لبي د طددا رسددول هللا قددال الحددق
ومضى فات اته ودخل من له فاسدتاذنج فداذو لدي فوجدد قددحا مدن لدبن فقدال مدن أبدن دذا اللدبن لكدم قيدل

أ ددداه لنددا فددالو فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبددا ر درة قلددج لبيد فقددال الحددق إلددى أ ددل الص د ة

فادعهم و م أضياب اإلسالم ال طاووو على أ ل ومال إذا أتتده صددقة باد

بهدا إلديهم ولدم بتنداول منهدا

شي ا ومذا أتته دطة أرسل إليهم فاصاب منها وأشر هم فيها فسداءني ذلد وقلدج مدا دذا القددي بدين أ دل
الص د ة وأنددا رسددوله إلدديهم فس دديامرني أو أدبددر علدديهم فمددا عسددى أو طص دديبني مندده وقددد نددج أرج ددو أو
أصدديب مندده مددا طغنينددي ولددم طكددن بددد مددن طاعددة هللا وطاعددة رسددوله فدداتيتهم فدددعوتهم فلمددا دخل دوا عليدده

فاخدذوا مجالسددهم فقدال أبددو ر درة خددذ القددي وأعطهددم فاخدذت القدددي فجالدج أناولدده الرجدل فيشددرب حتددى

بروي ام برده فاناوله ارخر حتى انتهيدج بده إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وقدد روي القدوم لهدم

فاخددذ رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم القدددي فوضدداه علددى بدطدده اددم رفددع أرسدده فت سددم فقددال أبددا ر درة
اشددرب فشددر ج اددم قددال اشددرب فلددم أزل أشددرب و قددول اشددرب حتددى قلددج والددذي باطد بددالحق مددا أجددد لدده
مسلكا فاخذ القدي فحمد هللا وسمى ام شرب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2478حدددانا محمددد بددن حميددد الدرازي حدددانا عبددد الا د بددن عبددد هللا القرشددي حدددانا طحيددى ال كدداء
عن بن عمر قال تجشا رجل عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقال ف عندا جشداءه فد و أكطدر م شد اا
في الدنيا أطولهم جوعا بوم ال يامدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

أبي جحي ة

لر دب مدن دذا الوجده وفدي ال داب عدن

باب
[  ] 2479حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بدردة بدن أبدي موسدى عدن أبيده قدال طدا بندي
لو رأبتنا ونحن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصابتنا السماء لحسدبج أو ر حندا ر دح الضداو قدال
أبو عيسى ذا حدب

من ايابهم ر ح

صحيح ومانى ذا الحدب

أنه او ايابهم الصوب فد ذا أصدابهم المطدر طجديء

باب
[  ] 2480حدانا الجدارود بدن ماداذ حددانا ال ضدل بدن موسدى عدن سداياو الطدوري عدن أبدي حمد ة عدن
إبراييم النخاي قال البناء له و ال قلج أرأبج ما ال بد منه قال ال أجر وال وزر
[  ] 2481حدانا ع اح بن محمد الدوري حددانا عبدد هللا بدن ب دد المقدر حددانا سدايد بدن أبدي أبدوب

عددن أبددي مرحددوم عبددد الددرحيم بددن ميمددوو عددن سددهل بددن مادداذ بددن أنددل الجهنددي عددن أبيده أو رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال من تره الل اح تواضاا هلل و و طقدر عليه دعاه هللا بدوم ال يامدة علدى رءوح
الخالئددق حتددى طخي دره مددن أي حلددل اإلطمدداو شدداء بل سددها ددذا حدددب

حسددن ومانددى قولدده حلددل اإلطمدداو

طاني ما طاطى أ ل اإلطماو من حلل الجنة
باب
[  ] 2482حدددانا محمددد بددن حميددد ال درازي حدددانا ازفددر بددن سددليماو عددن إسدرائيل عددن شددبيب بددن بشددير
كدذا قدال شدبيب بدن بشدير ومنمددا دو شدبيب بدن بشدر عدن أنددل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صددلى هللا

عليه وسلم الن قة لها في سبيل هللا اال البناء فال خير فيه قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 2483حدددانا علددى بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن أبددي إسددحاو عددن حاراددة بددن مضددرب قددال أتينددا

خ ابا ناوده وقد اكتوب س ع يات فقال لقد تطاول مرضي ولوال أندى سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم طقدول ال تمندوا المدوت لتمنيدج وقدال بدؤجر الرجدل فدي ن قتده لهدا إال التدراب أو قدال فدي البنداء قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2484حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أحمد ال يري حدانا خالد بن طهماو أبدو الادالء حددانا

حصين قال جداء سدائل فسدال بدن ع داح فقدال بدن ع داح للسدائل أتشدهد او ال إلده إال هللا قدال نادم قدال
أتشدهد او محمدددا رسدول هللا قددال ناددم قدال وتصددوم رمضدداو قدال ناددم قدال سددالج وللسددائل حدق اندده لحددق
عليندا أو نصددل فاعطدداه او دا اددم قددال سدماج رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم طقددول مدا مددن مسددلم سددا
مسددلما او ددا إال دداو فددي ح ددظ مددن هللا مددا دام مندده عليدده خرقددة قددال ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن ددذا

الوجه
باب
[  ] 2485حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الو اب الطق ي ومحمد بن جا ر وابدن أبدي عددب و حيدى

بدن سدايد عدن عدوب بدن أبددي جميلدة ا ع اربدي عدن ز اررة بدن أوفدى عددن عبدد هللا بدن سدالم قدال لمدا قدددم

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المدبنددة انج ددل الندداح إليدده وقيددل قدددم رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
فج ج في الناح ن در إليده فلمدا اسدتطبج وجده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عرفدج أو وجهده لديل
بوجه ذاب و او أول شيء تكلدم بده أو قدال أبهدا النداح أفشدوا السدالم وأطامدوا الطادام وصدلوا والنداح

نيام تدخلوو الجنة بسالم قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

باب
[  ] 2486حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا محمددد بددن ماددن المدددني الغ دداري حددداني أبددي

عددن أبددي سددايد المقبددري عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الطدداعم الشدداكر بمن لددة
الصائم الصابر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب
[  ] 2487حدانا الحسين بن الحسدن المدروزي بمكدة حددانا بدن أبدي عددب حددانا حميدد عدن أندل قدال

لما قدم النبدي صدلى هللا عليده وسدلم المدبندة أتداه المهداجروو فقدالوا طدا رسدول هللا مدا رأبندا قومدا أبدذل مدن

كطير وال أحسن مواساة من قليل من قدوم ن لندا بدين أرهدر م لقدد وندا المؤندة وأشدر ونا فدي المهندا حتدى
لقد خ نا أو بذ بوا با جر له فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ال ما دعوتم هللا لهدم وأانيدتم علديهم قدال
أبو عيسى ذا حدب

صحيح حسن لر ب من ذا الوجه

باب
[  ] 2488حدانا ناد حدانا عبدة عن شام بن عدروة عدن موسدى بدن ع دة عدن عبدد هللا بدن عمدرو
ا ودي عدن عبددد هللا بددن مسداود قددال قددال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم أال أخبدر م بمددن طحددرم علددى
النار أو بمن تحرم عليه النار على ل قر ب ين سهل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2489حدانا ناد حددانا و يدع عدن شدع ة عدن الحكدم عدن إبدراييم عدن ا سدود بدن ب دد قدال قلدج

لاائشة أي شيء او النبي صلى هللا عليه وسلم طصدنع إذا دخدل بيتده قالدج داو طكدوو فدي مهندة أ لده
ف ذا حضرت الصالة قام فصلى قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2490حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره عددن عم دراو بددن ز ددد التغلبددي عددن ز ددد
الامى عن أنل بن مال قال او النبي صلى هللا عليه وسدلم إذا اسدتقبله الرجدل فصدافحه ال بند ع بدده
من بده حتى طكوو الرجل الذي بن ع وال طصرب وجهه عن وجهه حتدى طكدوو الرجدل دو الدذي طصدرفه
ولم بر مقدما ر بتيه بين بدي جليل له قال ذا حدب

لر ب

باب
[  ] 2491حدانا نداد حددانا أبدو ا حدو

عدن عطداء بدن السدائب عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن عمدرو

أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال خددرق رجددل ممددن دداو قددبلكم فددي حلددة لدده طختددال فيهددا فددامر هللا
ا ر

صحيح

فاخذتدده فهددو بتجلجددل فيهددا أو قددال بددتلجلج فيهددا إلددى بددوم ال يامددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

[  ] 2492حددانا سدو د بدن نصدر أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره عدن محمدد بدن عجدالو عدن عمدرو بددن

شددايب عددن أبيدده عددن جددده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طحشددر المتكبددروو بددوم ال يامددة أمطددال

الذر في صور الرجال طغشا م الذل من دل مكداو فيسداقوو إلدى سدجن فدي جهدنم طسدمى بدولل تالدو م

نار ا نيار طسقوو من عصارة أ ل النار طينة الخ ال قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2493حدانا عبد بن حميد وع داح بدن محمدد الددوري قداال حددانا عبدد هللا بدن ب دد المقدر حددانا

سايد بن أبي أبوب حداني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميموو عن سهل بن مااذ بدن أندل عدن أبيده أو
النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال م ددن

ددم اي ددا و ددو طق دددر عل ددى أو بن ددذه دع دداه هللا عل ددى رءوح

الخالئق بوم ال يامة حتى طخيره في أي الحور شاء قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2494حدددانا سددلمة بددن شددبيب حدددانا عبددد هللا بددن إب دراييم الغ دداري المدددني حددداني أبددي عددن أبددي
بكر المنكدر عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم االث مدن دن فيده سدتر هللا عليده ن ده
وأدخله جنته رفق بالضدعيف وشد قة علدى الوالددبن ومحسداو إلدى المملدوه قدال دذا حددب

وأبو بكر بن المنكدر و أخو محمد بن المنكدر
[  ] 2495حدانا ناد حدانا أبو ا حو

عن لي

حسدن لر دب

عن شهر بن حوشدب عدن عبدد الدرحمن بدن لدنم

عددن أبددي ذر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول هللا تاددالى طددا ع ددادي لكددم ضددال إال مددن
دبتدده فسددلوني الهدددب أ ددد م و لكددم فقيددر إال مددن ألنيددج فسددلوني أرزقكددم و لكددم مددذنب إال مددن عافيددج
فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغ رة فاستغ رني ل رت له وال أبدالي ولدو أو أولكدم واخدر دم وحديكم

وميتكم ورط كم و ابسكم اجتماوا على أتقى قلب عبد مدن ع دادي مدا زاد ذلد فدي ملكدي جنداي باوضدة
ولددو أو أولكددم وأخددر م وحدديكم وميددتكم ورط د كم و ابسددكم اجتما دوا علددى أشددقى قلددب عبددد مددن ع ددادي مددا
نقص ذل من ملكي جناي باوضة ولو أو أولكم وأخر م وحديكم وميدتكم ورطد كم و ابسدكم اجتمادوا فدي
صايد واحد فسال ل إنساو منكم ما بلغج أمنيته فاعطيج ل سائل منكم ما سال ما نقدص ذلد مدن
ملكي إال ما لو أو أحد م مر بال حر فغمل فيده إبدره ادم رفاهدا إليده ذلد بدا جدواد ماجدد أفادل مدا أر دد

عطدائي ددالم وعدذابي ددالم إنمددا أمدري لشدديء إذا أردتدده أو أقدول لدده دن فيكددوو قددال دذا حدددب

وروب باضددهم ددذا الح د دب
عليه وسلم نحوه

حسددن

عددن شددهر بددن حشددوب عددن ماددد طكددرب عددن أبددي ذر عددن النبددي صددلى هللا

[  ] 2496حدانا عبيد بن أس اط بن محمدد القرشدي حددانا أبدي حددانا ا عمدل عدن عبدد هللا بدن عبدد

هللا الرازي عن ساد مولى طلحة عن بن عمر قال سماج النبي صلى هللا عليه وسلم طحددث حددبطا لدو
لم أ سماه إال مرة أو مرتين حتى عد س ع مرات ولكندي سدماته أكطدر مدن ذلد سدماج رسدول هللا صدلى
هللا عليده وسددلم طقددول دداو الك ددل مددن بنددي إسدرائيل ال بتدورع مددن ذنددب عملدده فاتتدده امدرأة فاعطا ددا سددتين
دبنددا ار علددى أو ططا ددا فلمددا قاددد منهددا مقاددد الرجددل مددن ام أرتدده أرعدددت و كددج فقددال مددا ب كي د أأكر ت د

قالج ال ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إال الحاجة فقال ت الدين أندج دذا ومدا فالتده اذ بدي

فهددي ل د وقددال ال وهللا ال أعصددي هللا باددد ا أبدددا فمددات مددن ليلتدده فاص د ح مكتو ددا علددى بابدده إو هللا قددد

ل ر للك ل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن قد رواه شدي او وليدر واحدد عدن ا عمدل نحدو دذا ورفادوه

وروب باضهم عن ا عمل فلم برفاه وروب أبو بكر بن عياح ذا الحدب

عدن ا عمدل فاخطدا فيده

وقال عن عبد هللا بن عبد هللا عن سايد بن جبيدر عدن بدن عمدرو و دو ليدر مح دوم وعبدد هللا بدن عبدد

هللا ال درازي ددو ددوفي و انددج جدتدده سددر ة لالددي بددن أبددي طالددب وروب عددن عبددد هللا بددن عبددد هللا ال درازي
عبيدة الضبي والحجاق بن أرطاة ولير واحد من ار أ ل الالم
باب

[  ] 2497حدانا ناد أخبرندا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن عمدارة بدن عميدر عدن الحدارث بدن سدو د
حدددانا عبددد هللا بحدددبطين أحددد ما عددن ن سدده وارخددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال عبددد هللا او

المدؤمن بدرب ذنو ده اندده فدي أصدل جبددل طخداب أو طقدع عليدده ومو ال داجر بدرب ذنو دده دذباب وقدع علددى
أن دده قددال بدده كددذا فطددار قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم هلل أفددري بتو دده أحددد م مددن رجددل بددار

فاله دو ة مهلكة ماه راحلته عليها زاده وطاامه وشرابه وما طصلحه فاضلها فخرق فدي طلبهدا حتدى إذا
أدر دده الم ددوت ق ددال أرج ددع إلددى مك دداني ال ددذي أض ددللتها فيدده ف دداموت في دده فرج ددع إلددى مكان دده فغلبت دده عين دده
فاس ددتيقظ فد د ذا راحلت دده عن ددد أرس دده عليه ددا طاام دده وشد درابه وم ددا طص ددلحه ق ددال ب دده ك ددذا أب ددو مااو ددة ع ددن

ا عمدل عدن عمدارة بدن عميدر عدن الحدارث بدن سددو د قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وفيدده

عن أبي ر رة والناماو بن بشير وأنل بن مال عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2499حدانا أحمد بن منيع حدانا ز د بن ح اب حدانا علدى بدن مسدادة ال دا لى حددانا قتدادة عدن

أندل أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قدال ددل بددن ادم خطدداء وخيددر الخطدائين التوابددوو قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

علي بن مسادة عن قتادة

باب
[  ] 2500حددانا سددو د أخبرندا عبددد هللا بددن الم داره عددن مامدر عددن ال ددري عدن أبددي سدلمة عددن أبددي

ر درة عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم قدال مددن دداو بددؤمن بداهلل واليددوم ارخددر فليكدرم ضددي ه ومددن دداو

بددؤمن بدداهلل واليددوم ا خددر فليقددل خي د ار أو ليصددمج قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صددحيح وفددي ال دداب عددن

عائشة وأنل وأبي شر ح الادوب الكابي الخ اعي واسمه خو لد بن عمرو
[  ] 2501حددانا قتي دة حددانا بدن لهيادة عدن ب دد بدن عمدرو المادافري عدن أبدي عبدد الدرحمن الحبلددى
عدن عبدد هللا بدن عمددرو قدال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مددن صدمج نجدا قددال أبدو عيسدى ددذا
حدب

لر ب ال نارفه اال من حدب

بن لهياة وأبو عبد الرحمن الحبلى و عبد هللا بن ب د

باب
[  ] 2502حددانا محمدد بدن بشدار حدددانا طحيدى بدن سدايد وعبدد الددرحمن بدن مهددي قداال حددانا سدداياو
عددن علددي بددن ا قمددر عددن أبدي حذط ددة و دداو مددن أصددحاب بددن مسدداود عددن عائشددة قالددج حكيددج للنبددي
صلى هللا عليه وسلم رجال فقال ما طسرني أني حكيج رجال وأو لي دذا و دذا قالدج فقلدج طدا رسدول هللا

إو صايه امرأة وقالج بيد ا كذا انها تاني قصديرة فقدال لقدد م جدج بكلمدة لدو م جدج بهدا مداء ال حدر
لم ق
[  ] 2503حدانا ناد حدانا و يع عن ساياو عن علي بن ا قمر عن أبي حذط ة عدن عائشدة قالدج

قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم مددا أحدب أندي حكيددج أحددا واو لدي ددذا و دذا قدال أبددو عيسدى ددذا
حدب

حسن صحيح وأبو حذط ة و وفي من أصحاب بن مساود و قال اسمه سلمة بن صهي ة

باب
[  ] 2504حددانا إبدراييم بدن سددايد الجدو ري حدددانا أبدو أسددامة حددانا ب ددد بدن عبددد هللا عدن أبددي بددردة

عن أبي موسى قال س ل رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم أي المسدلمين أفضدل قدال مدن سدلم المسدلموو
من لسانه و ده ذا حدب

صحيح لر ب من ذا الوجه من حدب

أبي موسى

باب
[  ] 2505حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا محمددد بددن الحسددن بددن أبددي ب ددد الهمددداني عددن اددور بددن ب ددد

عن خالد بن ماداو عن ماداذ بدن جبدل قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن عيدر أخداه بدذنب

لم طمج حتى طاملده قدال أحمدد مدن ذندب قدد تداب منده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب ولديل إسدناده

بمتصددل وخالددد بددن ماددداو لددم بدددره مادداذ بددن جبددل وروي عددن خالددد بددن ماددداو أندده أدره س د اين مددن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ومددات مادداذ بددن جبددل فددي خالفددة عمددر بددن الخطدداب وخالددد بددن

ماداو روب عن لير واحد من أصحاب مااذ عن مااذ لير حدب
باب

[  ] 2506حدددانا عمددر بددن إسددماعيل بددن مجالددد الهمددداني حدددانا ح ددص بددن ايدداث ي قددال وأخبرنددا

سلمة بن شبيب حدانا أمية بن القاسم الحذاء ال صدري حددانا ح دص بدن ايداث عدن بدرد بدن سدناو عدن
مكح ددول ع ددن واال ددة ب ددن ا س ددقع ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ال ت ه ددر الش ددماتة خيد د

فيرحمدده هللا و بتلي د قددال ددذا حدددب

حسددن لر ددب ومكحددول قددد سددمع مددن واالددة بددن ا سددقع وأنددل بددن

مالد وأبددي ندد الددداري و قدال إندده لددم طسدمع مددن أحدد مددن أصددحاب النبدي صددلى هللا عليده وسددلم إال مددن
دؤالء الطالادة ومكحدول شدامي طكندى أبدا عبدد هللا و داو عبددا فداعتق ومكحدول ا زدي بصدري سدمع مدن

عبد هللا بن عمر بروي عنه عمارة بن زاذاو حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بدن عيداح عدن تمديم
بن عطية قال طي ار ما نج أسمع مكحوال طس ل فيقول ندانم

باب
[  ] 2507حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا بددن أبددي عدددي عددن شددع ة عددن سددليماو عددن
ا عمل عن طحيى بن وااب عن شديد مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم عدن النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم قددال المسددلم إذا دداو مخالطددا الندداح و صددبر علددى أذا ددم خيددر مددن المسددلم الددذي ال طخددالط

الناح وال طصبر على أذا م قال أبو موسى قال بن أبي عدي او شع ة برب أنه بن عمر
باب

[  ] 2508حدانا أبدو طحيدى محمدد بدن عبدد الدرحيم ال غددادي حددانا مالدى بدن منصدور حددانا عبدد هللا

بن جا ر المخرمي و من ولد المسور بن مخرمة عن عطماو بن محمدد ا خنسدي عدن سدايد المقبدري

عن أبي ر رة أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال إطاكم وسدوء ذات البدين ف نهدا الحالقدة قدال أبدو عيسدى
دذا حدددب

صددحيح لر ددب مددن دذا الوجدده ومانددى قولدده وسددوء ذات البدين إنمددا طانددي الاددداوة وال غضدداء

وقوله الحالقة طقول إنها تحلق الدبن
[  ] 2509حددانا نداد حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن عمدرو بدن مدرة عدن سدالم بدن أبدي الجاددد
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أال أخبدر م بافضدل مدن درجدة
الصديام والصدالة والصددقة قدالوا بلدى قدال صدالي ذات البدين فد و فسداد ذات البدين دي الحالقدة قدال أبدو

عيسى ذا حدب

صحيح و دروب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال دي الحالقدة ال أقدول تحلدق

الشار ولكن تحلق الدبن
[  ] 2510حدانا ساياو بدن و يدع حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي عدن حدرب بدن شدداد عدن طحيدى بدن
أبددي طيددر عددن طعدديل بددن الوليددد أو مددولى ال يددر حدادده أو ال يددر بددن الادوام حدادده أو النبددي صددلى هللا
عليدده وسددلم قددال دب إلدديكم داء ا مددم الحسددد وال غضدداء ددي الحالقددة ال أقددول تحلددق الشددار ولكددن تحلددق
الدبن والذي ن سي بيده ال تدخلوا الجندة حتدى تؤمندوا وال تؤمندوا حتدى تحدابوا أفدال أنبد كم بمدا بطبدج ذاكدم

لكم أفشوا السالم بينكم قال أبو عيسى ذا حدب

قد اختل وا في روابته عن طحيدى بدن أبدي طيدر فدروب

باضددهم عددن طحيددى بددن أبددي طيددر عددن طعدديل بددن الوليددد عددن مددولى ال يددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم ولم بذ روا فيه عن ال ير
باب
[  ] 2511حدددانا عل د ي بددن حجددر أخبرنددا إسددماعيل بددن إب دراييم عددن عيينددة بددن عبددد الددرحمن عددن أبيدده
عددن أبددي بكد درة قددال ق ددال رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وس ددلم مددا م ددن ذنددب أج دددر أو طاجددل هللا لص دداح ه
الاقو ة في الدنيا مع ما بدخر له في ارخرة من ال غي وقطياة الرحم قال ذا حدب
باب

حسن صحيح

[  ] 2512حددانا سدو د بدن نصدر أخبرنددا بدن الم داره عدن المطندى بددن الصد اي عدن عمدرو بدن شددايب

عن جده عبد هللا بدن عمدرو قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول خصدلتاو مدن انتدا فيده
كت ه هللا شاك ار صداب ار ومدن لدم تكوندا فيده لدم طكت ده هللا شداك ار وال صداب ار مدن ن در فدي دبنده إلدى مدن دو
ف وقدده فاقتدددب بدده ون ددر فددي دنيدداه إلددى مددن ددو دوندده فحمددد هللا علددى مددا فضددله بدده عليدده ت دده هللا شدداك ار
صاب ار ومن ن ر في دبنه إلى من و دونه ون ر في دنياه إلى من و فوقه فاسدف علدى مدا فاتده منده

لم طكت ه هللا شاك ار وال صاب ار أخبرنا موسى بن ح ام الرجل الصالح حددانا علدي بدن إسدحاو أخبرندا عبدد
هللا بدن الم داره أخبرنددا المطندى بدن الصد اي عدن عمدرو بددن شدايب عدن أبيدده عدن جدده عددن النبدي صددلى
هللا عليه وسلم نحوه قال ذا حدب

حسن لر ب ولم بذ ر سو د بن نصر في حدبطه عن أبيه

[  ] 2513حددانا أبددو ر ددب حددانا أبددو مااو ددة وو يددع عدن ا عمددل عددن أبددي صدالح عددن أبدي ر درة
قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ان ددروا إلددى مددن ددو أسد ل مددنكم وال إلددى مددن ددو فددوقكم ف ندده
أجدر أو ال ت دروا نامة هللا عليكم ذا حدب

صحيح

باب
[  ] 2514حدانا بشر بن الل ال صري حدانا جا ر بدن سدليماو عدن سدايد الجر دري قدال ي وحددانا
داروو بدن عبدد هللا البد از حددانا سديار حددانا جا ددر بدن سدليماو عدن سدايد الجر دري الماندى واحدد عددن

أبي عطماو النهدي عن حن لة ا سيدي و او من تاب النبي صلى هللا عليه وسدلم أنده مدر بدابي بكدر

و و ب كي فقال مال طا حن لة قال نافق حن لة طا أبا بكدر نكدوو عندد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
بذ رنا بالنار والجندة انده رأي عدين فد ذا رجاندا إلدى ا زواق والضدياة نسدينا طيد ار قدال فدحهللا إندا لكدذل

انطلق بنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانطلقنا فلمدا راه رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا

ل د طددا حن لددة قددال نددافق حن لددة طددا رسددول هللا نكددوو عنددده تددذ رنا بالنددار والجنددة اندده رأي عددين ف د ذا

رجانددا عافسددنا ا زواق والضددياة ونسددينا طي د ار قددال فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددو تدددوموو
على الحال الدذي تقومدوو بهدا مدن عنددي لصدافحتكم المالئكدة فدي مجالسدكم وفدي طدرقكم وعلدى فرشدكم
ولكن طا حن لة ساعة وساعة وساعة وساعة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2515حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره عددن شددع ة عددن قتددادة عددن أنددل عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال بددؤمن أحددد م حتددى طحددب خيدده مددا طحددب لن سدده قددال ددذا حدددب

صحيح

[  ] 2516حدددانا أحمددد بددن محمددد بددن موسددى أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا لي د

بددن سدداد وابددن

لهيادة عدن نديل بدن الحجداق قدال ي وحددانا عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا أبدو الوليدد حددانا ليد

بددن

سدداد حددداني ندديل بددن الحجدداق المانددى واحددد عددن حددنل الصددنااني عددن بددن ع دداح قددال نددج خلددف
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بومددا فقددال طددا لددالم إنددي أعلم د

لمددات اح ددظ هللا طح د اح ددظ هللا

تجددده تجا د د إذا س ددالج فاس ددال هللا ومذا اسددتانج فاس ددتان ب دداهلل واعل ددم أو ا مددة ل ددو اجتما ددج عل ددى أو

بن اوه بشيء لم بن اوه إال بشيء قد ت ده هللا لد ولدو اجتمادوا علدى أو طضدروه بشديء لدم طضدروه
إال بشيء قد ت ه هللا علي رفاج ا قالم وج ج الصحف قال ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2517حدانا عمرو بن علدي حددانا طحيدى بدن سدياد القطداو حددانا المغيدرة بدن أبدي قدرة السدوسدي
قددال سددماج أنددل بددن مال د طقددول قددال رجددل طددا رسددول هللا اعقلهددا وأتو ددل أو أطلقهددا وأتو ددل قددال اعقلهددا
وتو ل قال عمرو بن علي قال طحيى و ذا عندي حدب

حددب

منكر قال أبو عيسدى و دذا حددب

لر دب مدن

أنددل ال نارفدده إال مددن ددذا الوجده وقددد روي عددن عمددرو بددن أميدة الضددمري عددن النبددي صددلى هللا

عليه وسلم نحو ذا
[  ] 2518حدانا أبو موسى ا نصاري حدانا عبد هللا بن إدر ل حدانا شدع ة عدن بر دد بدن أبدي مدر م
عددن أبددي الحددوراء السددادي قددال قلددج للحسددن ب دن علددي مددا ح ددج مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

قددال ح ددج مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دع مددا بر د إلددى مدداال بر د ف د و الصدددو طمانينددة
ومو الكذب ر ة وفي الحدب

قصة قال وأبو الحوراء السدادي اسدمه ر يادة بدن شدي او قدال و دذا حددب

حسن صحيح حدانا بندار حدانا محمد بن جا ر المخرمي حدانا شع ة عن بر دة فذ ر نحوه
[  ] 2519حدددانا ز ددد ب ددن أخ د م الط ددائي ال صددري ح دددانا إب دراييم بددن أب ددي الددوز ر ح دددانا عبددد هللا ب ددن
جا ر المخرمي عن محمد بن عبد الرحمن عن نبيه عن محمدد بدن المنكددر عدن جدابر قدال ذ در رجدل

عند النبي صلى هللا عليه وسلم بع ادة واجتهاد وذ ر عنده اخر برعة فقال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
ال تاددل بالرعدة وعبدد هللا بدن جا در دو مدن ولدد المسدور بدن مخرمدة و دو مددني اقدة عندد أ دل الحدددب

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 2520حدانا ناد وأبو زرعة ولير واحد قالوا أخبرنا قبيصة عن إسرائيل عن دالل بدن مقدال

الصيرفي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سايد الخددري قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
من أكل طي ا وعمل في سنة وأمدن النداح بوائقده دخدل الجندة فقدال رجدل طدا رسدول هللا إو دذا اليدوم فدي

الندداح لكطيددر قددال وسدديكوو فددي قددروو بادددي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الوجدده مددن حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا

إسدرائيل حدددانا ع دداح الدددوري حدددانا طحيددى بددن أبددي بكيددر عددن إس درائيل بهددذا اإلسددناد

نحددوه وسددالج محمددد بددن إسددماعيل عددن ددذا الحدددب

فلددم طارفدده إال مددن حدددب

إسدرائيل ولددم طاددرب اسددم

أبي بشر
[  ] 2521حددانا ع داح الدددوري حددانا عبدد هللا بددن ب دد حددانا سددايد بدن أبدي أبددوب عدن أبدي مرحددوم

عبددد الددرحيم بددن ميمددوو عددن سددهل بددن مادداذ بددن أنددل الجهنددي عددن أبيدده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسددلم قددال مددن أعطددى هلل ومنددع هلل وأحددب هلل وأبغددا هلل وأنكددح هلل فقددد اسددتكمل إطماندده قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن

[  ] 2522حدانا الع اح الدوري حدانا عبيد هللا بن موسدى أخبرندا شدي او عدن فدراح عدن عطيدة عدن

أبدي سدايد الخددري عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم قدال أول زمدرة تددخل الجندة علدى صدورة القمدر ليلددة
البدر والطانية على لوو أحسن و ب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتداو علدى دل زوجدة سد اوو

حلة ببدو مد ساقها من ورائها قال ذا حدب

الجنة

حسن صحيح تدم تداب صد ة ال يامدة و ليده تداب صد ة

كتاب ص ة الجنة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في ص ة شجر الجنة

[  ] 2523حددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن سددايد بددن أبددي سددايد الخدددري عددن أبيدده عددن أبددي ر درة عددن

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال إو فددي الجنددة لشددجرة طسددير ال اركددب فددي رلهددا مائددة سددنة وفددي
ال اب عن أنل وأبي سايد قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

[  ] 2524حدانا ع اح الدوري حدانا عبيد هللا بن موسى عن شي او عن فراح عن عطيدة عدن أبدي

سايد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال في الجنة شجرة طسير الراكب فدي رلهدا مائدة عدام ال
طقطاها وقال ذل ال ل الممدود قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من حدب

أبي سايد

[  ] 2525حدددانا أبددو سددايد ا شددج حدددانا ز دداد بددن الحسددن بددن ال درات القد از عددن أبيدده عددن جددده عددن
أبي حازم عن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا فدي الجندة شدجرة اال وسداقها مدن
ذ ب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من حدب

أبي سايد

باب ما جاء في ص ة الجنة ونعيمها
[  ] 2526حدددانا أبددو ر ددب حدددانا محمددد بددن فضدديل عددن حم د ة ال ددات عددن ز دداد الطددائي عددن أبددي
ر رة قال قلنا طا رسول هللا ما لنا إذا نا عنده رقج قلو ندا وز ددنا فدي الددنيا و ندا مدن أ دل ارخدرة فد ذا

خرجندا مددن عنددده فونسددنا أ الينددا وشددممنا أوالدنددا أنكرنددا أن سددنا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددو

أنكددم تكونددوو إذا خددرجتم مددن عندددي نددتم علددى حددالكم ذل د ل د ارتكم المالئكددة فددي بيددوتكم ولددو لددم تددذنبوا
لجداء هللا بخلددق جدبددد ددي بددذنبوا فيغ ددر لهدم قددال قلددج طددا رسددول هللا مددم خلدق الخلددق قددال مددن المدداء قلنددا

الجنة ما بناه ا قال لبنة من فضة ولبنة من ذ دب ومالطهدا المسد ا ذفدر وحصد اه ا اللؤلدؤ واليداقوت
وتر تهددا ال ع دراو مددن دخلهددا بددنام وال بيدداح و خلددد وال طمددوت ال تبلددى ايددابهم وال ط نددى ش د ابهم اددم قددال

االاة ال ترد دعدوتهم ا مدام الادادل والصدائم حدين ط طدر ودعدوة الم لدوم برفاهدا فدوو الغمدام وت دتح لهدا
أبواب السماء و قول الرب عد وجدل وع تدي نصدرن ولدو بادد حدين قدال أبدو عيسدى دذا حددب

إسناده بذاه القوي وليل و عندي بمتصل وقد روي ذا الحدب
ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في ص ة لرب الجنة

لديل

ب سناد اخر عن أبدي مدلده عدن أبدي

[  ] 2527حدانا على بن حجر حدانا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بدن إسدحاو عدن النامداو بدن

سداد عدن علدي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو فدي الجندة لغرفدا بدرب رهور دا مدن بطونهددا
و طونهدا مدن رهور دا فقدام إليدده أع اربدي فقدال لمدن ددي طدا رسدول هللا قدال ددي لمدن أطداب الكدالم وأطاددم
الطاام وأدام الصديام وصدلى هلل بالليدل والنداح نيدام قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب وقدد تكلدم بادا

أ ل الالم في عبد الرحمن بن إسحاو ذا من قبل ح ه و و وفي وعبد الرحمن بدن إسدحاو القرشدي
مدني و و أابج من ذا
[  ] 2528حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الا

بن عبد الصدمد أبدو عبدد الصدمد الامدي عدن أبدي

عمراو الجوني عن أبي بكر بن عبد هللا بن نيل عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال إو فدي
الجنة جنتين انيتهما وما فيهمدا مدن فضدة وجنتدين انيتهمدا ومدا فيهمدا مدن ذ دب ومدا بدين القدوم و دين او
بن روا إلى ر هم إال رداء الكبر داء علدى وجهده فدي جندة عددو و هدذا اإلسدناد عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسدلم قددال إو فددي الجنددة لخيمددة مدن درة مجوفددة عرضددها سددتوو مدديال فددي دل زاو ددة منهددا أ ددل مددا بددروو
ارخددر ن ططددوب علدديهم المددؤمن قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو عمدراو الجددوني اسددمه

عبددد الملد د ب ددن حبي ددب وأب ددو بك ددر ب ددن أب ددي موسددى ق ددال أحم ددد ب ددن حنب ددل ال طا ددرب اس ددمه وأب ددو موس ددى

ا شاري اسمه عبد هللا بن نيل وأبو مال ا شاري اسمه ساد بن طارو بن أشيم
باب ما جاء في ص ة درجات الجنة

[  ] 2529حدددانا ع دداح الانبددري حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا إس درائيل عددن محمددد بددن جحددادة عددن
عطدداء عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي الجنددة مائددة درجددة مددا بددين ددل
درجتين مائة عام قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2530حددانا قتي دة وأحمدد بدن عبددة الضدبي ال صدري قداال حددانا عبدد الا د بدن محمدد عدن ب ددد
بددن أسددلم عددن عطدداء بددن طسددار عددن مادداذ بددن جبددل أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن صددام

رمضاو وصلى الصلوات وحج البيج ال أدري أذ در ال داة أم ال إال داو حقدا علدى هللا أو طغ در لده إو
دداجر فددي سددبيل هللا أو مك د

بارضدده التددي ولددد بهددا قددال مادداذ أال أخبددر بهددذا الندداح فقددال رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم ذر الندداح طاملددوو ف د و الجنددة مائددة درجددة مددا بددين ددل درجتددين مددا بددين السددماء
وا ر

وال ردوح أعلى الجنة وأوسطها وفوو ذل عرح الرحمن ومنها ت جر أنهدار الجندة فد ذا سدالتم

هللا فسلوه ال ردوح قدال أبدو عيسدى كدذا روي دذا الحددب

عدن شدام بدن سداد عدن ز دد بدن أسدلم عدن

عطاء بن طسدار عدن ع دادة بدن الصدامج وعطداء لدم بددره ماداذ بدن جبدل وماداذ قددطم المدوت مدات فدي
خالفة عمر
[  ] 2531حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا مددام حدددانا ز ددد بددن أسددلم
عدن عطداء بدن طسددار عدن ع دادة بدن الصددامج أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم قدال فدي الجندة مائددة
درجدة مدا بدين دل درجتدين مدا بدين السددماء وا ر

وال دردوح أعال دا درجدة ومنهدا ت جدر أنهدار الجنددة

ا ر اددة ومددن فوقهددا طكددوو الاددرح ف د ذا سددالتم هللا فسددلوه ال ددردوح حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن
اروو حدانا مام عن ز د بن أسلم نحوه

[  ] 2532حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن دراق عن أبي الهيطم عن أبدي سدايد عدن النبدي صدلى هللا
عليه وسلم قال إو في الجنة مائة درجة لو أو الادالمين اجتمادوا فدي إحددا ن لوسداتهم قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

لر ب

باب في ص ة نساء أ ل الجنة
[  ] 2533حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن حدددانا فددروة بددن أبددي المغ دراء أخبرنددا عبيدددة بددن حميددد عددن

عطاء بن السائب عن عمرو بن ميموو عدن عبدد هللا بدن مسداود عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال

إو المرأة من نساء أ ل الجندة ليدرب بيدا

سداقها مدن وراء سد اين حلدة حتدى بدرب مخهدا وذلد بداو هللا

طقول ل انهن اليداقوت والمرجداو و فامدا اليداقوت ف نده حجدر لدو أدخلدج فيده سدلكا ادم استصد يته ر تده

من ورائه
[  ] 2533حدانا ناد حدانا عبيدة بن حميد عن عطاء بدن السدائب عدن عمدرو بدن ميمدوو عدن عبدد

هللا بن مساود عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه

[  ] 2534حددانا ندداد حدددانا أبدو ا حددو

عددن عطداء بددن السددائب عدن عمددرو بددن ميمدوو عددن عبددد

هللا بن مساود عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه بماناه ولم برفاه و ذا أصدح مدن حددب

حميد و كذا روب جر ر ولير واحد عن عطاء بن السائب ولم برفاوه

[  ] 2534حدددانا قتي ددة حدددانا جر ددر عددن عطدداء بددن السددائب نحددو حدددب

أصحاب عطاء و ذا أصح

أبددي ا حددو

عبيددة بدن

ولددم برفادده

[  ] 2535حدانا ساياو بن و يع حدانا أبدي عدن فضديل بدن مدرزوو عدن عطيدة عدن أبدي سدايد عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم قال إو أول زمرة بدخلوو الجنة بوم ال يامة ضدوء وجدو هم علدى مطدل ضدوء

القمر ليلة البدر وال مرة الطانية على مطدل أحسدن و دب درب فدي السدماء لكدل رجدل مدنهم زوجتداو علدى
كل زوجة س اوو حلة برب مد ساقها من ورائها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في ص ة جماع أ ل الجنة
[  ] 2536حدددانا محمددد بددن بشددار ومحمددود بددن لدديالو قدداال حدددانا أبددو داود الطيالسددي عددن عم دراو

القطاو عن قتادة عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال طاطى المدؤمن فدي الجندة قدوة دذا و دذا
من الجمداع قيدل طدا رسدول هللا أو طيدق ذلد قدال طاطدى قدوة مائدة وفدي ال داب عدن ز دد بدن أرقدم قدال أبدو
عيسى ذا حدب

صحيح لر ب ال نارفه من حدب

قتادة عن أنل إال من حدب

عمراو القطاو

باب ما جاء في ص ة أ ل الجنة
[  ] 2537حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا مامددر عددن مددام بددن من دده عددن
أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أول زم درة تلددج الجنددة صددورتهم علددى صددورة القمددر

ليل ددة الب دددر ال ب ص ددقوو فيه ددا وال طمخط ددوو وال بتغوط ددوو اني ددتهم فيه ددا ال ددذ ب وأمش دداطهم م ددن ال ددذ ب
وال ضددة ومجددامر م مددن ا لددوة ورشددحهم المس د ولكددل واحددد مددنهم زوجتدداو بددرب مددد سددوقهما مددن وراء
اللحددم مددن الحسددن ال اخددتالب بيددنهم وال ت ددالا قلددو هم قلددب رجددل واحددد طسد حوو هللا بكدرة وعشدديا قددال
أبو عيسى ذا حدب

صحيح وا لوة و الاود

[  ] 2538حددانا سددو د بددن نصددر أخبرندا بددن الم دداره أخبرنددا بدن لهياددة عددن ب ددد بدن أبددي حبيددب عددن
داود بن عامر بن ساد بن أبي وقا

عدن أبيده عدن جدده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لدو أو

ما طقدل ر در ممدا فدي الجندة بددا لت خرفدج لده مدا بدين خوافدق السدماوات وا ر

ولدو أو رجدال مدن أ دل

الجندة اطلددع فبددا أسدداوره لطمدل ضددوء الشدمل مددا تطمدل الشددمل ضدوء النجددوم قدال أبددو عيسدى ددذا

حدددب

لر ددب ال نارفدده بهددذا اإلسددناد إال مددن حدددب

بددن لهياددة وقددد روب طحيددى بددن أبددوب ددذا الحدددب

عن ب د بن أبي حبيب وقال عن عمر بن ساد بن أبي وقا

عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في ص ة اياب أ ل الجنة
[  ] 2539حدانا محمد بن بشار وأبو شام الرفاعي قداال حددانا ماداذ بدن شدام عدن أبيده عدن عدامر

ا حول عن شهر بن حوشب عن أبي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أ دل الجندة جدرد
مرد حل ال ط نى ش ابهم وال تبلى ايابهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2540حدانا أبو ر ب حدانا رشدبن بن ساد عن عمرو بدن الحدارث عدن دراق أبدي السدمح عدن

أبدي الهيددطم عددن أبددي سددايد عددن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم فددي قولدده ل وفددرح مرفوعددة و قددال ارت اعهددا
لكمددا بددين السددماء وا ر
حددب

مسدديرة خمسددمائة سددنة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

رشدددبن بددن سدداد وقددال باددا أ ددل الالددم فدي ت سددير ددذا الحدددب

و ين الدرجات ما بين السماء وا ر

لر ددب ال نارفدده اال مددن

إو ماندداه ال ددرح فددي الدددرجات

باب ما جاء في ص ة امار أ ل الجنة
[  ] 2541حدانا أبو ر ب حدانا بونل بن بكير عن محمد بن إسحاو عن طحيى بن ع داد بدن عبدد
هللا بدن ال يدر عدن أبيدده عدن عائشدة عددن أسدماء بندج أبددي بكدر قالدج سددماج رسدول هللا صدلى هللا عليدده
وسدلم طقدول وذ در لده سددرة المنتهدى قدال طسدير ال اركدب فدي ردل ال دنن منهدا مائدة سدنة أو طسدت ل ب لهددا
مائة راكب ش طحيى فيها فراح الذ ب او امر ا القالل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في ص ة طير الجنة
[  ] 2542حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد هللا بن مسدلمة عدن محمدد بدن عبدد هللا بدن مسدلم عدن أبيده
عددن أنددل بددن مال د قددال س د ل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا الكددوار قددال ذاه نهددر أعطانيدده هللا
طاني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من الاسل فيها طير أعناقهدا اعنداو الجد ر قدال عمدر إو
ذه لنا عمة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم أكلتهدا أحسدن منهدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

لر دب ومحمدد بدن عبددد هللا بدن مسدلم ددو بدن أخدي بدن شددهاب ال دري وعبدد هللا بددن مسدلم قدد روب عددن
بن عمر وأنل بن مال
باب ما جاء في ص ة خيل الجنة

[  ] 2543حدانا عبد هللا بدن عبدد الدرحمن قدال أخبرندا عاصدم بدن علدي حددانا المسداودي عدن علقمدة
بن مراد عن سليماو بدن بر ددة بدن الحصديب عدن أبيده أو رجدال سدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال
طا رسول هللا ل في الجنة من خيدل قدال إو هللا أدخلد الجندة فدال تشداء أو تحمدل فيهدا علدى فدرح مدن
طاقوتددة حمدراء ططيددر بد فددي الجنددة حيد

شد ج قددال وسدداله رجددل فقددال طددا رسددول هللا ددل فددي الجنددة مددن

إبددل قددال فلددم طقددل لدده مطددل مددا قددال لصدداح ه قددال إو بدددخل هللا الجنددة طكددن ل د فيهددا مددا اشددتهج ن س د
ولذت عين

[  ] 2543حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرن د ا عبددد هللا بددن الم دداره عددن سدداياو عددن علقمددة بددن مراددد عددن
عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه بماناه و ذا أصح من حدب

المساودي

[  ] 2544حدددانا محم ددد بددن إس ددماعيل بددن س ددمرة ا حمسددي ح دددانا أبددو مااو ددة عددن واص ددل ددو ب ددن
السدائب عددن أبدي سددورة عدن أبددي أبدوب قددال أتدى النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم أع اربددي فقدال طددا رسددول هللا
إني أحب الخيل أفي الجنة خيل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إو أدخلدج الجندة أتيدج ب درح مدن
طاقوتة له جناحاو فحملج عليه ام طار ب حي

وال نارفدده مددن حدددب
الحدددب

ش ج قال أبو عيسدى دذا حددب

لديل إسدناده بدالقوي

أبددي أبددوب إال مددن ددذا الوجدده وأبددو سددورة ددو بددن أخددي أبددي أبددوب طضدداف فددي

ضددا ه طحي ددى بددن ماددين ج دددا قددال وس ددماج محمددد بددن إس ددماعيل طقددول أبددو س ددورة ددذا منك ددر

الحدب

بروي مناكير عن أبي أبوب ال بتابع عليها

باب ما جاء في سن أ ل الجنة
[  ] 2545حدددانا أبددو ر درة محمددد بددن ف دراح ال صددري حدددانا أبددو داود حدددانا عم دراو أبددو الا دوام عددن

قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن لنم عن مااذ بن جبل او النبي صلى هللا عليده وسدلم
قال بدخل أ ل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء االاين أو االث واالاين سدنة قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن لر ب و اا أصحاب قتادة رووا ذا عن قتادة مرسال ولم طسندوه

باب ما جاء في صف أ ل الجنة
[  ] 2546حدددانا حسددين بددن ب ددد الطحدداو الكددوفي حدددانا محمددد بددن فضدديل عددن ض درار بددن م درة عددن

محارب بن دادار عدن بدن بر ددة عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أ دل الجندة عشدروو

ومائة صف امانوو منها من ذه ا مة وأر اوو من سائر ا مم قال أبو عيسى ذا حددب
روب دذا الحدددب

حسدن وقدد

عددن علقمدة بددن مراددد عدن سددليماو بددن بر ددة عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم مرسددال

ومددنهم مددن قددال عددن سددليماو بددن بر دددة عددن أبيدده وحدددب

أبددي سددناو عددن محددارب بددن داددار حسددن وأبددو

سناو اسمه ضرار بن مرة وأبو سناو الشدي اني اسدمه سدايد بدن سدناو وأبدو سدناو الشدامي اسدمه عيسدى
بن سناو و القسملي
[  ] 2547حدانا محمود بن ليالو حددانا أبدو داود أن اندا شدع ة عدن أبدي إسدحاو قدال سدماج عمدرو

بدن ميمددوو طحددث عددن عبددد هللا بدن مسدداود قدال نددا مددع النبدي صددلى هللا عليده وسددلم فددي ن دة نحدوا مددن

أر اددين فقددال لنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أترض ددوو أو تكون دوا ر ددع أ ددل الجنددة قددالوا ناددم ق ددال
أترضددوو او تكون دوا ال د

أ ددل الجنددة قددالوا ناددم قددال أترضددوو او تكون دوا شددطر أ ددل الجنددة أو الجنددة ال

بدددخلها إال ن ددل مسددلمة مددا أنددتم فددي الشددره إال الشددارة البيضدداء فددي جلددد الطددور ا سددود أو الشددارة
السدوداء فدي جلدد الطدور ا حمددر قدال أبدو عيسدى ددذا حددب

حصين وأبي سايد الخدري

حسدن صدحيح وفددي ال داب عدن عمدراو بددن

باب ما جاء في ص ة أبواب الجنة
[  ] 2548حدانا ال ضل بدن الصد اي ال غددادي حددانا مادن بدن عيسدى القد از عدن خالدد بدن أبدي بكدر

عن سالم بن عبدد هللا عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بداب أمتدي الدذي بددخلوو منده

الجنددة عرضدده مسدديرة ال اركددب الجدواد االاددا اددم انهددم ليضددغطوو عليدده حتددى تكدداد مندداكبهم ت د ول قددال أبددو
عيسددى ددذا حدددب

لر ددب قددال سددالج محمدددا عددن ددذا الحدددب

فلددم طارفدده وقددال لخالددد بددن أبددي بكددر

مناكير عن سالم بن عبد هللا
باب ما جاء في سوو الجنة
[  ] 2549حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا شددام بددن عمددار حدددانا عبددد الحميددد بددن حبيددب بددن أبددي

الاشددر ن حدددانا ا و ازعددي حدددانا حسدداو بددن عطيددة عددن سددايد بددن المسدديب أندده لقددي أبددا ر درة فقددال أبددو
ر درة أسددال هللا أو طجمددع بينددي و يند فددي سددوو الجنددة فقدال سددايد أفيهددا سددوو قدال ناددم أخبرنددي رسددول

هللا صدلى هللا عليدده وسددلم أو أ دل الجنددة إذا دخلو ددا ن لدوا فيهددا ب ضددل أعمدالهم اددم بددؤذو فدي مقدددار بددوم

الجماددة مددن أطددام الدددنيا في د وروو ر هددم و بددرز لهددم عرشدده و تبدددب لهددم فددي روضددة مددن ر ددا

الجنددة

فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذ ب ومنابر مدن فضدة و جلدل أدندا م ومدا فديهم مدن دندي علدى

كط دداو المس د والكددافور ومددا بددروو أو أصددحاب الك ارسددي بافضددل مددنهم مجلسددا قددال أبددو ر درة قلددج طددا

رسددول هللا و ددل نددرب ر نددا قددال ناددم قددال ددل تتمدداروو فددي ره ددة الشددمل والقمددر ليلددة البدددر قلنددا ال قددال

كددذل ال تمدداروو فددي ره ددة ر كددم وال ب قددى ف دي ذلد المجلددل رجددل إال حاص دره هللا محاصدرة حتددى طقددول
للرجل مدنهم طدا فدالو بدن فدالو أتدذ ر بدوم دذا و دذا فيدذ ر بد اا لد ارتده فدي الددنيا فيقدول طدا رب أفلدم
تغ ددر لددي فيقددول بلددى فسدداة مغ رتددي بلغددج ب د من لت د

ددذه فبينمددا ددم علددى ذل د لشدديتهم سددحابة مددن

فددوقهم فددامطرت علدديهم طي ددا لددم طجدددوا مطددل ر حدده شددي ا قددط و قددول ر نددا ت دداره وتاددالى قوم دوا إلددى مددا

أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فناتي سوقا قد ح ج به المالئكة فيه ما لم تن در الايدوو إلدى
مطلده ولدم تسددمع ارذاو ولدم طخطددر علدى القلددوب فيحمدل لندا مددا اشدتهينا لدديل ب داع فيهددا وال طشدترب وفددي

ذل السوو بلقدى أ دل الجندة باضدهم باضدا قدال فيقبدل الرجدل ذو المن لدة المرت ادة فيلقدى مدن دو دونده
وما فيهم دني فيروعه ما برب عليه من الل اح فما بنقضي اخر حدبطه حتى بتخيدل إليده مدا دو أحسدن
منه وذل أنه ال بن غي حد أو طح و فيها ام ننصدرب إلدى منازلندا فيتلقاندا أزواجندا فديقلن مرح دا وأ دال

لقد د ج ددج ومو بد مددن الجمددال أفضددل ممددا فارقتنددا عليدده فيقددول إنددا جالسددنا اليددوم ر نددا الج ددار و حقنددا أو
ننقلب بمطل ما انقلبنا قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال مدن دذا الوجده وقدد روب سدو د بدن

عمرو عن ا وزاعي شي ا من ذا الحدب
[  ] 2550حدددانا أحمددد بددن منيددع و ندداد قدداال حدددانا أبددو مااو ددة حدددانا عبددد الددرحمن بددن إسددحاو عددن

الناماو بن ساد عن علي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو فدي الجندة لسدوقا مدا فيهدا شدراء
وال بيع إال الصور من الرجال والنساء ف ذا اشتهى الرجل صدورة دخدل فيهدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
لر ب
باب ما جاء في ره ة الرب ت اره وتاالى
[  ] 2551حدانا ناد حدانا و يع عن إسماعيل بن أبي خالد عن نيل بن أبي حدازم عدن جر در بدن
عبد هللا ال جلي قال نا جلوسدا عندد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فن در إلدى القمدر ليلدة البددر فقدال انكدم

ستارضدوو علددى ر كدم فتروندده مددا تدروو ددذا القمددر ال تضداموو فددي ره تدده فد و اسددتطاتم أو ال تغلبدوا
علددى صددالة قبددل طلددوع الشددمل وصددالة قبددل لرو هددا فددافالوا اددم ق د أر ب ل س د ح بحمددد ر د قبددل طلددوع

الشمل وقبل الغروب و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2552حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن اابددج

البناني عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى عدن صدهيب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي قولده ل للدذبن
أحسددنوا الحسددنى وز ددادة و قددال إذا دخددل أ ددل الجنددة الجنددة نددادب مندداد أو لكددم عنددد هللا موعدددا قددالوا ألددم
ببيا وجو نا و نجينا من الندار و ددخلنا الجندة قدالوا بلدى قدال فينكشدف الحجداب قدال فدحهللا مدا أعطدا م

شدي ا أحددب إلدديهم عددن الن ددر إليده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
سليماو بن المغيرة وحماد بن ز د ذا الحدب

إنمدا أسددنده حمدداد بددن سددلمة ورفادده وروب

عن اابج البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله

باب منه
[  ] 2553حدانا عبد بن حميد أخبرني ش ابة عن إسرائيل عن او ر قدال سدماج بدن عمدر طقدول قدال

رسددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إو أدن ددى أ ددل الجن ددة من لددة لم ددن بن ددر إل ددى جنان دده وأزواج دده ونعيم دده
وخدمده وسدرره مسديرة ألدف سدنة وأكددرمهم علدى هللا مدن بن در إلدى وجهدده لددوة وعشدية ادم قد أر رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم ل وجددوه بوم ددذ ناضدرة إلددى ر هددا ن داررة و قددال أبددو عيسددى وقددد روي ددذا الحدددب

عن لير وجه عن إسرائيل عن او ر عن بن عمر مرفوع ورواه عبد المل بن أبجر عدن ادو ر عدن بدن

عمر موقوب وروب عبيد هللا ا شجاي عن ساياو عن او ر عن مجا د عن بن عمر قولده ولدم برفاده

حدددانا بددذل أبددو ر ددب محمددد بددن الاددالء حدددانا عبيددد هللا ا شددجاي عددن سدداياو عددن اددو ر عددن مجا ددد
عن بن عمر نحوه ولم برفاه
[  ] 2554حدددانا محمددد بددن طر ددف الكددوفي حدددانا جددابر بددن نددوي الحمدداني عددن ا عمددل عددن أبددي

صددالح عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أتضدداموو فددي ره ددة القمددر ليلددة البدددر

وتضدداموو فددي ره ددة الشددمل قدالوا ال قددال فد نكم سددتروو ر كددم مددا تددروو القمددر ليلددة البدددر ال تضدداموو
في ره ته قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح لر دب و كدذا روب طحيدى بدن عيسدى الرملدي وليدر

واحد عن ا عمل عن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وروب عبدد هللا بدن
إدر ددل عددن ا عمددل عددن أبددي صددال ح عددن أبددي سددايد عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وحدددب
إدر ل عن ا عمل لير مح وم وحددب

بددن

أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

أصدح و كدذا رواه سدهيل بددن أبدي صدالح عددن أبيده عدن أبدي ر درة عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم وقددد

روي عن أبي سايد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من لير دذا الوجده مطدل دذا الحددب

و دو حددب

صحيح
باب
[  ] 2555حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا مالد بدن أندل عدن ز دد بدن أسدلم

عددن عطدداء بددن طسددار عددن أبددي سددايد الخدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا طقددول
ل الجنة طا أ ل الجنة فيقولدوو لبيد ر ندا وسدادط فيقدول دل رضديتم فيقولدوو مدا لندا ال نرضدى وقدد

أعطيتنا ما لم تادط أحددا مدن خلقد فيقدول أندا أعطديكم أفضدل مدن ذلد قدالوا أي شديء أفضدل مدن ذلد
قال أحل عليكم رضواني فال أسخط عليكم أبدا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ترائي أ ل الجنة في الغرب
[  ] 2556حددانا سدو د بدن نصدر أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا فلديح بدن سدليماو عدن دالل بددن

علي عن عطاء بن طسار عن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إو أ دل الجندة ليتدراءوو

فددي الغرفددة مددا تت دراءوو الكو ددب الشددرقي أو الكو ددب الغر ددي الغددارب فددي ا فددق والطددالع فددي ت اضددل

الدرجات فقالوا طا رسول هللا أول

المرسلين قال أبو عيسى ذا حدب

النبيوو قال بلى والذي ن سي بيدده وأقدوام امندوا بداهلل ورسدوله وصددقوا
حسن صحيح

باب ما جاء في خلود أ ل الجنة وأ ل النار
[  ] 2557حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن م حمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طجمددع هللا الندداح بددوم ال يامددة فددي صددايد واحددد اددم ططلددع

عل دديهم رب الا ددالمين فيق ددول أال بت ددع ددل إنس دداو م ددا وند دوا طابدون دده فيمط ددل لص دداحب الص ددليب ص ددلي ه

ولصدداحب التصدداو ر تصدداو ره ولصدداحب النددار نداره فيت اددوو مددا ددانوا طابدددوو و قددى المسددلموو فيطلددع
عليهم رب الاالمين فيقول أال تت اوو الناح فيقولوو ناوذ باهلل من ناوذ باهلل مند هللا ر ندا دذا مكانندا

حتى نرب ر نا و و طامر م و طبتهم ام بتوارب ام ططلع فيقدول أال تت ادوو النداح فيقولدوو نادوذ بداهلل مند

ناوذ باهلل من هللا ر نا و ذا مكاننا حتى نرب ر ندا و دو طدامر م و طبدتهم قدالوا و دل ندراه طدا رسدول هللا قدال
و ددل تضدداروو فددي ره ددة القمددر ليلددة البدددر قددالوا ال طددا رسددول هللا قددال فد نكم ال تضدداروو فددي ره تدده تل د

الساعة ام بتوارب ام ططلع فيارفهم ن سده ادم طقدول أندا ر كدم فدات اوني فيقدوم المسدلموو و وضدع الصدراط
فيمروو عليه مطل جياد الخيل والر داب وقدولهم عليده سدلم سدلم و قدى أ دل الندار فيطدري مدنهم فيهدا فدوق
اددم طقددال ددل امددتألت فتقددول ددل مددن م ددد اددم ططددري فيهددا فددوق فيقددال ددل امددتألت فتقددول ددل مددن م ددد

حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيهدا وأزوي باضدها إلدى بادا ادم قدال قدط قالدج قدط قدط فد ذا
أدخل هللا أ ل الجنة الجندة وأ دل الندار الندار قدال أتدي بدالموت ملب دا فيوقدف علدى السدور الدذي بدين أ دل

الجنددة وأ ددل النددار اددم طقددال طددا أ ددل الجنددة فيطلاددوو خددائ ين اددم طقددال طددا أ ددل النددار فيطلاددوو مست شددر ن

برجدوو الشد اعة فيقدال

ددل الجندة و ددل الندار ددل تارفدوو ددذا فيقولدوو دؤالء و دؤالء قددد عرفنداه ددو

المدوت الددذي و ددل بنددا فيضددجع فيددذبح ذبحدا علددى السددور الددذي بددين الجنددة والندار اددم طقددال طددا أ ددل الجنددة

خلددود ال مددوت و ددا أ ددل النددار خلددود ال مددوت قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم رواطات طيرة مطل ذا ما بذ ر فيه أمر الره دة أو النداح بدروو ر هدم وذ در
القدم وما أش ه ذه ا شياء والمذ ب في ذا عند أ ل الالدم مدن ا ئمدة مطدل سداياو الطدوري ومالد بدن
أنددل وابددن الم دداره وابددن عيينددة وو يددع وليددر م أنهددم رووا ددذه ا شددياء اددم قددالوا تددروب ددذه ا حادب د
ونؤمن بها وال طقال يف و ذا الذي اختاره أ دل الحددب

أو تدروب دذه ا شدياء مدا جداءت و دؤمن بهدا

وال ت سددر وال تتددو م وال طقددال يددف و ددذا أمددر أ ددل الال ددم الددذي اختدداروه وذ ب دوا إليدده ومانددى قولدده ف ددي

الحدب

فيارفهم ن سه طاني بتجلى لهم

[  ] 2558حدانا ساياو بن و يع حدانا أبي عن فضيل بن مرزوو عن عطية عن أبدي سدايد برفاده

قال إذا او بوم ال يامة أتي بالموت الك ل ا ملدح فيوقدف بدين الجندة والندار فيدذبح و دم بن دروو فلدو

أو أحدددا مددات فرحددا لمددات أ ددل الجنددة ولددو أو أحدددا مددات ح نددا لمددات أ ددل النددار قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ح ج الجنة بالمكاره وح ج النار بالشهوات
[  ] 2559حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرندا حمداد بدن سدلمة عدن حميدد

واابددج عددن أنددل أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ح ددج الجنددة بالمكدداره وح ددج النددار بالشددهوات
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه صحيح

[  ] 2560حدا نا أبو ر دب حددانا عبددة بدن سدليماو عدن محمدد بدن عمدرو حددانا أبدو سدلمة عدن أبدي
ر رة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال لمدا خلدق هللا الجندة والندار أرسدل جبر دل إلدى الجندة فقدال
أن ر إليها وملى ما أعددت

لها فيها قال فجاء ا ون ر إليها وملى مدا أعدد هللا

لهدا فيهدا قدال فرجدع

إليه قال فوع ت ال طسمع بها أحدد إال دخلهدا فدامر بهدا فح دج بالمكداره فقدال ارجدع إليهدا فدان ر إلدى مدا
أعددت

لها فيها قال فرجع إليها ف ذا دي قدد ح دج بالمكداره فرجدع إليده فقدال وع تد لقدد خ دج أو ال

بدددخلها أحددد قددال اذ ددب إلددى النددار فددان ر إليهددا وملددى مددا أعددددت

لهددا فيهددا ف د ذا ددي بر ددب باضددها

باضدا فرجددع إليدده فقددال وع تد ال طسددمع بهددا أحددد فيددخلها فددامر بهددا فح ددج بالشددهوات فقددال ارجددع إليهددا
فرجع إليها فقال وع ت لقد خشديج أو ال بنجدو منهدا أحدد إال دخلهدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صحيح

حسدن

باب ما جاء في احتجاق الجنة والنار
[  ] 2561حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي
ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم احتجددج الجنددة والنددار فقالددج الجنددة بدددخلني الضددا اء

والمساكين وقالج النار بدخلني الج اروو والمتكبروو فقال للنار أنج عذابي أندتقم بد ممدن شد ج وقدال
للجن ة أنج رحمتي أرحم ب من ش ج قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء ما دنى أ ل الجنة من الكرامة
[  ] 2562حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا أخبرنددا رشدددبن بددن سدداد حددداني عمددرو بددن الحددارث عددن دراق

عن أبي الهيطم عن أبي سايد الخدري قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أدندى أ دل الجندة الدذي

له امانوو ألف خادم واانتاو وس اوو زوجه وتنصب له ن ة من لؤلدؤ وز رجدد و داقوت مدا بدين الجابيدة

إلى صنااء و هذا اإلسناد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال مدن مدات مدن أ دل الجندة مدن صدغير أو

كبيددر دوو أبندداء االاددين فددي الجنددة ال ب دددوو عليهددا أبدددا و ددذل أ ددل النددار و هددذا اإلسددناد عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم قال إو عليهم التيجاو إو أدنى لؤلؤة منها لتضديء مدا بدين المشدرو والمغدرب قدال
أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

رشدبن

[  ] 2563حدانا بندار حدانا مااذ بن شام حدانا أبي عن عامر ا حول عدن أبدي الصددبق النداجي

عددن أبددي سددايد الخدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المددؤمن إذا اشددتهى الولددد فددي الجنددة
كاو حمله ووضاه وسدنة فدي سداعة مدا طشدتهى قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب وقدد اختلدف

أ ل الالم في ذا فقال باضهم في الجنة جماع وال طكوو ولد كدذا روي عدن طداوح ومجا دد ومبدراييم
النخادي وقدال محمدد قدال إسددحاو بدن إبدراييم فدي حددب

النبددي صدلى هللا عليده وسدلم إذ اشدتهى المددؤمن

الولد في الجنة او في ساعة واحدة مدا طشدتهي ولكدن ال طشدتهي قدال محمدد وقدد روي عدن أبدي رز دن

الاقيلي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إو أ ل الجنة ال طكوو لهدم فيهدا ولدد وأبدو الصددبق النداجي
اسمه بكر بن عمرو و قال بكر بن نيل أطضا

باب ما جاء في الم الحور الاين
[  ] 2564حدانا ناد وأحمد بن منيع قاال حدانا أبو مااو ة قال حدانا عبدد الدرحمن بدن إسدحاو عدن
النامدداو بددن سدداد عددن علددي قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو فددي الجنددة لمجتماددا للحددور
الاين بدرفان باصدوات لدم طسدمع الخالئدق مطلهدا قدال طقلدن نحدن الخالددات فدال نبيدد ونحدن الناعمدات فدال

نبؤح ونحن الراضيات فال نسخط طدو ى لمدن داو لندا و ندا لده وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وأبدي سدايد
وأنل قال أبو عيسى حدب

علي حدب

لر ب

[  ] 2565حدددانا مح مددد بددن بشددار حدددانا روي بددن ع ددادة عددن ا و ازعددي عددن طحيددى بددن أبددي طيددر فددي

قولدده ع د جددل ل فهددم فددي روضددة طحبددروو و قددال السددماع ومانددى السددماع مطددل مددا ورد فددي الحدددب

أو

الحور الاين برفان باصواتهن
باب
[  ] 2566حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع عددن سدداياو عددن أبددي اليق دداو عددن زاذاو ع دن عبددد هللا بددن

عمدر قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم االادة علددى ط دداو المسد أراه قدال بددوم ال يامددة طغد طهم

ا ولدوو وارخددروو رجدل بنددادي بالصددلوات الخمدل فددي ددل بدوم وليلددة ورجدل بددؤم قومددا و دم بدده ارضددوو
وعبد أدب حق هللا وحق مواليه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال مدن حددب

الطوري وأبو اليقطاو اسمه عطماو بن عمير و قال بن نيل

سداياو

[  ] 2567حدانا أبو ر ب حدانا طحيى بن ادم عن أبدي بكدر بدن عيداح عدن ا عمدل عدن منصدور

عن ر اي بن خراح عن عبد هللا بن مساود برفاه قال االاة طحبهم هللا رجل قدام مدن الليدل بتلدو تداب
هللا ورج دل تصدددو بيميندده طخ يهددا أراه قددال مددن شددماله ورجددل دداو فددي سددر ة فددانه م أصددحابه فاسددتقبل
الادددو قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب مددن ددذا الوجدده و ددو ليددر مح ددوم والصددحيح مددا روب شددع ة

وليدره عددن منصددور عددن ر اددي بددن خدراح عددن ز ددد بددن ربيدداو عددن أبددي ذر عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم وأبو بكر بن عياح طير الغلط

[  ] 2568حدددانا محمددد بددن بشددار ومحمددد بددن المطنددى قدداال حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن

منصدور بدن الماتمدر قددال سدماج ر ادي بددن خدراح طحددث عدن ز ددد بدن ربيداو برفادده إلدى أبدي ذر عددن
النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم قدال االاددة طحددبهم هللا واالاددة ب غضددهم هللا فامدا الددذبن طحددبهم هللا فرجددل أتددى
قوما فسالهم بداهلل ولدم طسدالهم بق اربدة بينده و يدنهم فمنادوه فتخلدف رجدل فاعطدا م سد ار ال طالدم باطيتده إال
هللا والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا او النوم أحب إليهم مما طاددل بده ن لدوا فوضداوا رءوسدهم

فقدام أحددد م بتملقندي و تلددو اطداتي ورجددل داو فددي سدر ة فلقددي الاددو فه مدوا وأقبدل بصدددره حتدى طقتددل أو
ط تح له والطالاة الذبن ب غضهم هللا الشيد ال اني وال قير المختال والغني ال لوم
[  ] 2568حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا النضددر بددن شددميل عددن شددع ة نحددوه قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

صحيح و كذا روب شي او عن منصور نحو ذا و ذا أصح من حدب

أبي بكر بن عياح

باب
[  ] 2569حدانا أبو سايد ا شج حدانا ع ة بن خالد حدانا عبيدد هللا بدن عمدر عدن خبيدب بدن عبدد
الددرحمن عددن جددده ح ددص بددن عاصددم عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بوش د

ال درات طحسددر عددن ن د مددن ذ ددب فمددن حض دره فددال طاخددذ مندده شددي ا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح
[  ] 2570حدانا أبو سدايد ا شدج حددانا ع دة بدن خالدد حددانا عبيدد هللا عدن أبدي ال نداد عدن ا عدرق
عدن أبددي ر درة عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم مطلدده إال أنده قددال طحسددر عددن جبدل مددن ذ ددب قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ص ة أنهار الجنة
[  ] 2571حددانا محمدد بددن بشدار حدددانا ب دد بددن داروو أخبرنددا الجر دري عددن حكديم بددن مااو دة عددن

أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو فددي الجنددة بحددر المدداء و حددر الاسددل و حددر اللددبن و حددر
الخمر ام تشقق ا نهار باد قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح وحكديم بدن مااو دة دو والدد بهد

بن حكيم والجر ري طكنى أبا مساود واسمه سايد بن إطاح
[  ] 2572حدددانا ندداد حدددانا أبددو ا حددو

عددن أبددي إسددحاو عددن بر ددد بددن أبددي مددر م عددن أنددل بددن

مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدن سدال هللا الجندة ادالث مدرات قالدج الجندة اللهدم أدخلده

الجندة ومددن اسددتجار مددن النددار اددالث مدرات قالددج النددار اللهددم أجدره مددن النددار قددال كددذا روب بددونل بددن
أبي إسحاو عن أبي إسحاو دذا الحددب

عدن بر دد بدن أبدي مدر م عدن أندل عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم نحددوه وقددد روب عددن أبددي إسددحاو عددن بر ددد بددن أبددي مددر م عددن أنددل بددن مالد موقوفددا أطضددا مددل
كتاب ص ة الجنة و تلوه تاب ص ة جهنم أعاذنا هللا منها والمسلمين بمنه و رمه وحرمه نبيه
كتاب ص ة جهنم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في ص ة النار

[  ] 2573حدانا عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا عمدر بدن ح دص بدن ايداث حددانا أبدي عدن الادالء
بن خالد ال كا لي عن شقيق بن سلمة عن عبد هللا بن مساود قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
بؤتى بجهنم بوم ذ لها س اوو ألف زمام مع ل زمدام سد اوو ألدف ملد طجرونهدا قدال عبدد هللا والطدوري

ال برفاه
[  ] 2573حدانا عبد بن حميد حدانا عبد المل بن عمر وأبو عامر الاقدي عن ساياو عدن الادالء
بن خالد بهذا اإلسناد نحوه ولم برفاه
[  ] 2574حدددانا عبددد هللا بددن مااو ددة الجمحددي حدددانا عبددد الا د بددن مسددلم عددن ا عمددل عددن أبددي
صدالح عددن أبدي ر درة قدال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم تخدرق عنددق مدن النددار بدوم ال يامددة لهددا
عينداو ت صدراو وأذندداو تسددمااو ولسداو بنطددق طقددول إنددي و لدج بطالاددة بكددل ج ددار عنيدد و كددل مددن دعددا
مددع هللا إلهددا اخددر و المصددور ن وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب

صحيح وقد رواه باضهم عن ا عمل عن عطية عن أبي سايد عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو
ذا وروب أشا

بن سوار عن عطية عن أبي سايد الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه

باب ما جاء في ص ة قار جهنم
[  ] 2575حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا حسددين بددن علددي الجا ددي عددن فضدديل بددن عيددا

عددن شددام

عدن الحسددن قددال قددال عت دة بددن لد واو علددى منبرندا ددذا منبددر ال صدرة عدن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

قدال إو الصددخرة الا يمددة لتلقددى مدن شد ير جهددنم فتهددوي فيهدا سد اين عامددا ومددا ت ضدي إلددى قرار ددا قددال

و او عمر طقول أكطروا ذ ر النار فد و حر دا شددبد ومو قار دا بايدد ومو مقاماهدا حدبدد قدال أبدو عيسدى
ال نادرب للحسدن سدماعا مدن عت دة بدن لد واو ومنمدا قدددم عت دة بدن لد واو ال صدرة فدي زمدن عمدر وولددد

الحسن لسنتين بقيتا من خالفة عمر

[  ] 2576حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا الحسددن بددن موسددى عددن بددن لهياددة عددن دراق عددن أبددي الهيددطم

عددن أبددي سددايد عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الصدداود جبددل مددن نددار بتصدداد فيدده الكددافر

س د اين خر ددا و هددوي بدده ددذل مندده أبدددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

لر ددب ال نارفدده مرفوعددا إال مددن

بن لهياة

باب ما جاء في ع م أ ل النار
[  ] 2577حدددانا ع دداح الدددوري حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى أخبرنددا شددي او عددن ا عمددل عددن أبددي

صدالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسدلم قددال إو للددظ جلددد الكددافر ااندداو وأر اددوو ذ ارعددا
ومو ضرسدده مطددل أ حددد ومو مجلسدده مددن جهددنم مددا بددين مكددة والمدبنددة ددذا حدددب
من حدب

حسددن صددحيح لر ددب

ا عمل

[  ] 2578حدانا علي بن حجر أخبرنا محمد بن عمار حداني جدي محمدد بدن عمدار وصدالح مدولى
التوأمددة عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ضددرح الكددافر بددوم ال يامددة مطددل أحددد
وف خذه مطل البيضاء ومقاده من النار مسيرة االث مطل الر ذة قال أبدو عيسدى دذا حددب
ومطل الر ذة ما بين المدبنة والر ذة والبيضاء جبل مطل أحد

حسدن لر دب

[  ] 2579حدانا أبو ر ب حدانا مصاب بن المقدام عن فضيل بن ل واو عن أبدي حدازم عدن أبدي
ر درة رفادده قددال ضددرح الكددافر مطددل أحددد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وأبددو حددازم ددو ا شددجاي

اسمه سلماو مولى ع ة االشجعية
[  ] 2580حددانا ندداد حددانا علددي بدن مسددهر عدن ال ضددل بدن ب ددد عدن أبددي المخدارو عددن بدن عمددر

قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو الكددافر ليسددحب لسددانه ال رسددد وال رسددخين بتوطددؤه الندداح
قال أبو عيسى ذا حددب

لر دب إنمدا نارفده مدن دذا الوجده وال ضدل بدن ب دد دو دوفي قدد روب عنده

لير واحد من ا ئمة وأبو المخارو ليل بماروب
باب ما جاء في ص ة شراب أ ل النار

[  ] 2581حدانا أبو ر ب حدانا رشدبن بدن سداد عدن عمدرو بدن الحدارث عدن دراق عدن أبدي الهيدطم
عدن أبددي سدايد عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم فددي قولده ل المهددل و قددال اكدر ال ددج فد ذا قر دده إلددى
وجهدده سددقطج فددروة وجهدده فيدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ال نارفدده إال مددن حدددب

رشدددبن بددن سدداد

ورشدبن قد تكلم فيه
[  ] 2582حدانا سو د أخبرنا عبد هللا أخبرنا سايد بن ب د عن أبي السدمح عدن بدن حجيدرة عدن أبدي
ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال إو الحمديم ليصدب علدى رهوسدهم فين دذ الحمديم حتدى طخلدص

إلدى جوفده فيسدلج مدا فدي جوفده حتدى طمدرو مدن قدميدده و دو الصدهر ادم طاداد مدا داو وسدايد بدن ب ددد

طكنى أبا شجاع و دو مصدري وقدد روب عنده الليد

بدن سداد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر ب وابن حجيرة و عبد الرحمن بن حجيرة المصري

حسدن صدحيح

[  ] 2583حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا أخبرنا ص واو بن عمرو عن عبيدد هللا بدن بسدر عدن
أبي أمامة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في قوله ل و سقى من ماء صدبد بتجرعده و قدال طقدرب إلدى

فيه فيكر ه ف ذا أدنى منه شدوب وجهده ووقادج فدروة أرسده فد ذا شدر ه قطدع أماداءه حتدى تخدرق مدن دبدره
طق ددول هللا ل وس ددقوا م دداء حميم ددا فقط ددع أما دداء م و و ق ددول ل ومو طس ددتغيطوا طغ ددااوا بم دداء المه ددل طش ددوي
الوجوه ب ل الشراب و قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب و كدذا قدال محمدد بدن إسدماعيل عدن عبيدد هللا

بن بسر وال نارب عبيد هللا بن بسر إال في ذا الحددب

بسر صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم لير ذا الحدب

وقدد روب صد واو بدن عمدرو عدن عبدد هللا بدن

وعبد هللا بن بسر لده أخ قدد سدمع مدن النبدي

صدلى هللا عليده وسددلم وأختده قدد سددماج مدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم وعبيددد هللا بدن بسدر الددذي روب

عنه ص واو بن عمرو ذا الحدب

رجل اخر ليل بصاحب

[  ] 2584حدانا سو د أخبرنا عبد هللا بن الم اره أخبرندا رشددبن بدن سداد حدداني عمدرو بدن الحدارث

عددن دراق عددن أبددي الهيددطم عددن أبددي سددايد الخدددري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ل المهددل و
كاكر ال ج ف ذا قرب إليه سقطج فروة وجهده فيده و هدذا اإلسدناد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
لسدرادو النددار أر ادة جدددر طدف ددل جددار مطددل مسدديرة أر ادين سددنة و هدذا اإلسددناد عدن النبددي صددلى هللا
عليه وسلم قال لو أو دلوا من لساو بهراو في الدنيا نتن أ ل الدنيا قال أبو عيسى دذا حددب
نارفده مدن حدددب

إنمدا

رشددبن بددن سداد وفددي رشددبن مقددال وقدد تكلدم فيدده مدن قبددل ح ده ومانددى قولده طددف

كل جدار طاني لل ه

[  ] 2585حدانا محمود بدن لديالو حددانا أبدو داود أخبرندا شدع ة عدن ا عمدل عدن مجا دد عدن بدن
ع دداح أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم قد د أر ددذه ارط ددة ل اتقد دوا هللا ح ددق تقات دده وال تم ددوتن إال وأن ددتم
مسلموو و قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم لدو او قطدرة مدن ال قدوم قطدرت فدي دار الددنيا فسددت
على أ ل الدنيا مااطشهم فكيف بمن طكوو طاامه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ص ة طاام أ ل النار
[  ] 2586حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا عاصم بدن بوسدف حددانا قط دة بدن عبدد الا د عدن

ا عمل عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قدال قدال رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم بلقددى علددى أ ددل النددار الجددوع فيادددل مددا ددم فيدده مددن الاددذاب فيسددتغيطوو فيغددااوو
بطاام من ضر ع ال طسمن وال طغني من جوع فيسدتغيطوو بالطادام فيغدااوو بطادام ذي لصدة فيدذ روو

أنه ددم ددانوا طجيد د وو الغص ددص ف ددي ال دددنيا بالشد دراب فيس ددتغيطوو بالشد دراب فيرف ددع إل دديهم الحم دديم بكاللي ددب
الحدبد ف ذا دنج من وجو هم شوت وجو هم ف ذا دخلج بطونهم قطادج مدا فدي بطدونهم فيقولدوو ادعدوا

خ نة جهنم فيقولوو ألدم ل تد تداتيكم رسدلكم بالبيندات قدالوا بلدى قدالوا فدادعوا ومدا دعداء الكدافر ن إال فدي

ضالل و قال فيقولوو ادعوا مالكدا فيقولدوو ل طدا مالد لديقا عليندا ر د و قدال فيجيدبهم إنكدم مداكطوو
قال ا عمل نب ج أو بين دعائهم و ين إجابة مال إطدا م ألدف عدام قدال فيقولدوو ادعدوا ر كدم فدال أحدد

خيددر مددن ر كددم فيقولددوو ل ر نددا للبددج علينددا شددقوتنا و نددا قومددا ضددالين ر نددا أخرجنددا منهددا فد و عدددنا ف نددا
رددالموو قددال و فيجيددبهم ل اخس د وا فيهددا وال تكلمددوو و قددال فانددد ذل د ب س دوا مددن ددل خيددر وعنددد ذل د

طاخدذوو فددي ال فيددر والحسدرة والو ددل قددال عبددد هللا بدن عبددد الددرحمن والندداح ال برفاددوو ددذا الحدددب
أبدو عيسدى إنمددا نادرب ددذا الحددب

قددال

عددن ا عمدل عددن شدمر بددن عطيدة عددن شدهر بددن حوشدب عددن أم

الدرداء عن أبي الدرداء قوله وليل بمرفوع وقط ة بن عبد الا

و اقة عند أ ل الحدب

[  ] 2587حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره عددن سددايد بددن ب ددد أبددي شددجاع عددن أبددي السددمح

عن أبي الهيطم عن أبي سايد الخدري عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ل و دم فيهدا دالحوو و قدال

تشو ه النار فتقلص ش ته الاليا حتدى تبلد وسدط أرسده وتسدترخي شد ته السد لى حتدى تضدرب سدرته قدال

أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب وأبددو الهيددطم اسددمه سددليماو بددن عمددرو بددن عبددد الات دواري

و او بتيما في حجر أبي سايد
باب
[  ] 2588حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا أخبرنددا سددايد بددن ب ددد عددن أبددي السددمع عددن عيسددى بددن ددالل
الصدفي عن عبد هللا بن عمرو بن الااصي قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدو أو رضاضدة

مطل ذه وأشدار إلدى مطدل الجمجمدة أرسدلج مدن السدماء إلدى ا ر
ا ر

قبل الليل ولدو أنهدا أرسدلج مدن رأح السلسدلة لصدارت أر ادين خر دا الليدل والنهدار قبدل أو تبلد

أصلها أو قار ا قال أبو عيسى ذا حدب
عنه اللي

و دي مسديرة خمسدمائة سدنة لبلغدج

بن ساد ولير واحد من ا ئمة

إسناده حسن صحيح وسايد بدن ب دد دو مصدري وقدد روب

باب ما جاء أو نار م ذه ج ء من س اين ج ءا من نار جهنم
[  ] 2589حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا أخبرنددا مامددر عددن مددام بددن من دده عددن أبددي ر درة عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم قال نار م ذه التي توقدوو ج ء واحد مدن سد اين جد ءا مدن حدر جهدنم قدالوا وهللا

إو اندج لكافيددة طددا رسددول هللا قددال ف نهددا فضددلج بتسدداة وسدتين جد ءا لهددن مطددل حر ددا قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح و مام بن من ه و أخو و ب بن من ه وقد روب عنه و ب

[  ] 2590حدانا الع اح الدوري حدانا عبيدد هللا بدن موسدى حددانا شدي او عدن فدراح عدن عطيدة عدن
أبددي سددايد عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال نددار م ددذه جد ء مددن سد اين جد ءا مددن نددار جهددنم لكددل
ج ء منها حر ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من حدب

أبي سايد

باب منه
[  ] 2591حدانا ع اح الدوري ال غدادي حدانا طحيى بن أبي بكير حدانا شدر عدن عاصدم دو بدن
بهدلدة عدن أبدي صددالح عدن أبدي ر درة عددن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قدال أوقدد علددى الندار ألدف سددنة
حتى احمرت ام أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضج ام أوقد عليهدا ألدف سدنة حتدى اسدودت فهدي سدوداء
م لمدة حددانا سدو د أخبرنددا عبدد هللا بدن الم دداره عدن شدر عددن عاصدم عدن أبددي صدالح أو رجدل اخددر
عن أبي ر رة نحوه ولم برفاده قدال أبدو عيسدى حددب

أبدي ر درة فدي دذا موقدوب أصدح وال أعلدم أحددا

رفاه لير طحيى بن أبي بكير عن شر
باب ما جاء أو للنار ن سين وما ذ ر من طخرق من النار من أ ل التوحيد
[  ] 2592حددانا محمدد بدن عمدر بدن الوليدد الكندددي الكدوفي حددانا الم ضدل بدن صدالح عدن ا عمددل
عن أبي صالح عن أبي ر رة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اشدتكج الندار إلدى ر هدا وقالدج
أك ددل باض ددي باض ددا فجا ددل له ددا ن س ددين ن س ددا ف ددي الش ددتاء ون س ددا ف ددي الص دديف فام ددا ن س ددها ف ددي الش ددتاء

ف مهر ددر وأمددا ن سددها فددي الصدديف فسددموم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صددحيح قددد روي عددن أبددي ر درة

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددن ليددر وجدده والم ضددل بددن صددالح لدديل عنددد أ ددل الحدددب

بددذل

الحافظ
[  ] 2593حدددانا محم ددود بددن ل دديالو ح دددانا أبددو داود ح دددانا شددع ة و ش ددام ع ددن قتددادة ع ددن أن ددل أو
رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قددال طخدرق مددن الندار وقدال شددع ة اخرجدوا مددن الندار مددن قدال ال إلدده إال

هللا و او في قل ه من الخير ما ب و شايرة أخرجوا مدن الندار مدن قدال ال إلده إال هللا و داو فدي قل ده مدن
الخير مدا بد و بدرة أخرجدوا مدن الندار مدن قدال ال إلده إال هللا و داو فدي قل ده مدن الخيدر مدا بد و ذرة وقدال
شددع ة مددا بد و ذرة مخ ددة وفددي ال دداب عددن جددابر وأبددي سددايد وعم دراو بددن حصددين قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 2594حدانا محمد بن رافع حدانا أبو داود عن م اره بن فضالة عن عبيدد هللا بدن أبدي بكدر بدن
أنددل عددن أنددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طقددول هللا أخرج دوا مددن النددار مددن ذ رنددي بومددا أو
خافني في مقام قال ذا حدب

حسن لر ب

باب منه
[  ] 2595حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمدل عدن إبدراييم عدن عبيددة السدلماني عدن عبدد هللا
بددن مسدداود قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إنددي عددرب اخددر أ ددل النددار خروجددا رجددل طخددرق
منهدا زح ددا فيقدول طددا رب قدد أخددذ النداح المنددازل قدال فيقددال لده انطلددق فادخدل الجنددة قدال فيددذ ب ليدددخل
فيجدد النداح قدد أخددذوا المندازل فيرجدع فيقددول طدا رب قدد أخدذ الندداح المندازل قدال فيقددال لده أتدذ ر ال مدداو
الذي نج فيه فيقول نام فيقال له تمن قال فيتمنى فيقدال لده فد و لد مدا تمنيدج وعشدرة أضدااب الددنيا
قددال فيقددول أتسددخر بددي وأنددج الملد قددال فلقددد أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ضددح حتددى بدددت
نواجذه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2596حدانا ناد حدانا أبو مااو دة عدن ا عمدل عدن المادرور بدن سدو د عدن أبدي ذر قدال قدال
رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إندي عدرب اخدر أ دل الندار خروجدا مدن الندار واخدر أ دل الجندة دخدوال
الجنة بؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنو ه واخب وا ار ا فيقال لده عملدج دذا و دذا بدوم دذا و دذا
عملج ذا و ذا فدي بدوم دذا و دذا قدال فيقدال لده فد و لد مكداو دل سدي ة حسدنة قدال فيقدول طدا رب لقدد
عملددج أشددياء مددا أ ار ددا هنددا قددال فلقددد أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ضددح حتددى بدددت نواجددذه
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2597حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن أبدي سداياو عدن جدابر قدال قدال رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم طاذب ناح من أ دل التوحيدد فدي الندار حتدى طكوندوا فيهدا حممدا ادم تددر هم الرحمدة
فيخرجوو و طرحوو على أبواب الجنة قال فترح عليهم أ ل الجندة المداء فينبتدوو مدا بنبدج الغطداء فدي
حماله السيل ام بدخلوو الجنة قال ذا حدب

حسن صحيح وقد روي من لير وجه عن جابر

[  ] 2598حددانا سدلمة بدن شددبيب حددانا عبدد الددرزاو أخبرندا مامدر عددن ز دد بدن أسددلم عدن عطداء بددن

طسددار عددن أبددي سددايد الخدددري أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طخددرق مددن النددار مددن دداو فددي قل دده
مطقددال ذرة مددن اإلطمدداو قددال أبددو سددايد فمددن ش د فليق د أر ل إو هللا ال ط لددم مطقددال ذرة و قددال ددذا حدددب
حسن صحيح
[  ] 2599حددانا سدو د بدن نصدر أخبرندا عبدد هللا أخبرندا رشددبن حدداني بدن نادم عدن أبدي عطمداو أندده
حدا دده ع ددن أب ددي ر د درة ع ددن رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال إو رجل ددين مم ددن دخ ددل الن ددار اش ددتد
صدياحهما فقدال الدرب عد وجدل أخرجو مدا فلمدا أخرجددا قدال لهمدا ي شديء اشددتد صدياحكما قداال فالنددا
ذل د لترحمن ددا ق ددال إو رحمت ددي لكم ددا أو تنطلق ددا فتل ي ددا أن سددكما حيد د

نتم ددا م ددن الن ددار فينطلق دداو فيلق ددى

أحددد ما ن سدده فيجالهددا عليدده بددردا وسددالما و قددوم ارخددر فددال بلقددي ن سدده فيقددول لدده الددرب ع د وجددل مددا
منا أو تلقي ن س

ما ألقى صداح

فيقدول طدا رب إندي رجدو أو ال تايددني فيهدا بادد مدا أخرجتندي

فيق ددول ل دده ال ددرب لد د رج دداهه في دددخالو جميا ددا الجن ددة برحم ددة هللا ق ددال أب ددو عيس ددى إس ددناد ددذا الح دددب
ضعيف نه عدن رشددبن بدن سداد ورشددبن بدن سداد دو ضدعيف عندد أ دل الحددب

عدن بدن نادم و دو

اإلفر قي واإلفر قي ضعيف عند أ ل الحدب
[  ] 2600حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا الحسددن بددن ذ دواو عددن أبددي رجدداء
الاطدداردي عددن عم دراو بددن حصددين عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ليخددرجن قددوم مددن أمتددي مددن

النار بش اعتي طسموو جهنميوو قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح وأبدو رجداء الاطداردي اسدمه

عمراو بن تميم و قال بن ملحاو
[  ] 2601حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا عددن طحيددى بددن عبيددد هللا عددن أبيدده عددن أبددي ر درة قددال قددال

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وس ددلم مددا أربددج مطددل الن ددار نددام ار هددا وال مطددل الجن ددة نددام طالبهددا قددال أب ددو
عيسددى ددذا حدددب

إنمددا نارفدده مددن حدددب

طحيددى بددن عبيددد هللا و حيددى بددن عبيددد هللا ضددعيف عنددد أكطددر

أ ل الحدب

تكلم فيه شع ة و حيى بن عبيد هللا و بن مو ب و و مدني

باب ما جاء أو أكطر أ ل النار النساء
[  ] 2602حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إبدراييم حدددانا أبددوب عددن أبددي رجدداء الاطدداردي

قال مسداج بدن ع داح طقدول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اطلادج فدي الجندة ف أربدج أكطدر أ لهدا
ال قراء واطلاج في النار فرأبج أكطر أ لها النساء
[  ] 2603حددانا محمددد بددن بشددار حدددانا بددن أبددي عدددي ومحمددد بددن جا ددر وعبددد الو دداب الطق ددي قددالوا
حد انا عدوب دو بدن أبدي جميلدة عدن أبدي رجداء الاطداردي عدن عمدراو بدن حصدين قدال قدال رسدول هللا
صلى هللا عليه وسدلم اطلادج فدي الندار ف أربدج أكطدر أ لهدا النسداء واطلادج فدي الجندة ف أربدج أكطدر أ لهدا
ال ق دراء قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح و كددذا طقددول عددوب عددن أبددي رجدداء عددن عم دراو بددن

حصين و قول أبوب عن أبي رجاء عن بن ع اح و ال اإلسدنادبن لديل فيهمدا مقدال و حتمدل أو طكدوو
أبدو رجداء سددمع منهمدا جميادا وقددد روب ليدر عدوب أطضددا دذا الحددب

عددن أبدي رجداء عددن عمدراو بددن

حصين
باب
[  ] 2604حدانا محمود بدن لديالو حددانا و دب بدن جر در عدن شدع ة عدن أبدي إسدحاو عدن النامداو

بددن بشددير أو رسددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم قددال إو أ ددوو أ ددل الن ددار عددذابا بددوم ال يامددة رجددل ف ددي
أخمص قدميه جمرتداو طغلدي منهمدا دمالده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

الع اح بن عبد المطلب وأبي سايد الخدري وأبي ر رة

حسدن صدحيح وفدي ال داب عدن

باب
[  ] 2605حدددانا محمددود بددن لدديال و حدددانا أبددو نعدديم حدددانا سدداياو عددن مابددد بددن خالددد قددال سددماج
حاراددة بددن و ددب الخ اعددي طقددول سددماج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول أال أخبددر م با ددل الجنددة ددل

ضعيف متضاف لو أقسم على هللا بره أال أخبر م با ل النار ل عتل جدوام متكبدر قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

الجامع الصحيح سنن الترمذي
الرتمذي
5/5
ال توجد أخطاء
كتاب اإلطماو عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء أمرت أو أقاتل الناح حتى طقولوا ال إله إال هللا
[  ] 2606حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة قددال قددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرت أو أقاتل النداح حتدى طقولدوا ال إلده إال هللا فد ذا قالو دا منادوا مندي
دماء م وأموالهم إال بحقهدا وحسدابهم علدى هللا وفدي ال داب عدن جدابر وسداد وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2607حدانا قتي ة حدانا اللي

عن عقيل عن ال ري أخبرني عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن عت دة بدن

مساود عن أبي ر رة قال لما توفي رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم واسدتخلف أبدو بكدر بادده در مدن
ك ددر مددن الاددرب فقددال عمددر بددن الخطدداب بددي بكددر يددف تقاتددل الندداح وقددد قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم أمددرت أو أقاتددل الندداح حتددى طقول دوا ال إلدده إال هللا ومددن قددال ال إلدده إال هللا عصددم منددي مالدده

ون سدده إال بحقدده وحسددابه علددى هللا قددال أبددو بكددر وهللا قدداتلن مددن فددرو بددين ال دداة والصددالة ومو ال دداة

حق المال وهللا لو مناوني عقاال انوا بؤدونه إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لقداتلتهم علدى مناده

فقددال عمددر بددن الخطدداب فددحهللا مددا ددو إال أو أربددج أو هللا قددد شددري صدددر أبددي بكددر للقتددال فارفددج أندده
الحق قال أبو عيسى ذا حدب

حسن و كذا روب شايب بن أبدي حمد ة عدن ال دري عدن عبيدد هللا بدن

عبد هللا عدن أبدي ر درة وروب عمدراو القطداو دذا الحددب

عدن مامدر عدن ال دري عدن أندل بدن مالد

عن أبي بكر و و حدب

خطا وقد خولف عمراو في روابته عن مامر

بدداب مددا جدداء فددي قددول النبددي صددلى هللا علي دده وسددلم أمددرت بقتددالهم حتددى طقول دوا ال إلدده إال هللا و يمد دوا
الصالة
[  ] 2608حدددانا سددايد بددن طاقددوب الطالقدداني حدددانا بددن الم دداره أخبرنددا حميددد الطو ددل عددن أنددل بددن
مال د قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أمددرت أو أقاتددل الندداح حتددى طشددهدوا أو ال إلدده إال هللا
وأو محمدا عبده ورسوله وأو طسدتقبلوا قبلتندا و داكلوا ذبيحتندا وأو طصدلوا صدالتنا فد ذا فالدوا ذلد حرمدج
علينا دماه م وأموالهم إال بحقها لهم مدا للمسدلمين وعلديهم مدا علدى المسدلمين وفدي ال داب عدن ماداذ بدن

جبدل وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسدن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده وقددد رواه طحيددى بددن

أبوب عن حميد عن أنل نحو ذا
باب ما جاء بني اإلسالم على خمل
[  ] 2609حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن سدداير بددن الخمددل التميمددي عددن حبيددب

بن أبي اابدج عدن بدن عمدر قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بندي اإلسدالم علدى خمدل شدهادة
أو ال إلدده إال هللا وأو محمدددا رسددول هللا ومقددام الصددالة ومبتدداء ال دداة وصددوم رمضدداو وحددج البيددج وفددي
ال اب عن جر ر بن عبد هللا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روي من ليدر وجده عدن بدن

عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو ددذا وسدداير بددن الخمددل اقددة عنددد أ ددل الحدددب

حدددانا أبددو

كر ب حدانا و يع عن حن لة بن أبي سداياو الجمحدي عدن عكرمدة بدن خالدد المخ ومدي عدن بدن عمدر
عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في وصف جبر ل للنبي صلى هللا عليه وسلم اإلطماو واإلسالم
[  ] 2610حدددانا أبددو عمددار الحسددين بددن حر د

الخ اعددي أخبرنددا و يددع عددن همددل بددن الحسددن عددن

عبددد هللا بددن بر دددة عددن طحيددى بددن طامددر قددال أول مددن تكلددم فددي القدددر مابددد الجهنددي قددال فخرجددج أنددا

وحميدد بددن عبددد الددرحمن الحميددري حتددى أتينددا المدبنددة فقلنددا لددو لقينددا رجددال مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا

عليه وسلم فسالناه عما أحدث دؤالء القدوم قدال فلقينداه طاندي عبدد هللا بدن عمدر و دو خدارق مدن المسدجد
قال فاكتن ته أنا وصاحبي قال ف ننج أو صاحبي سيكل الكالم إلدي فقلدج طدا أبدا عبدد الدرحمن إو قومدا

طقرهوو القراو و تق روو الالدم و عمدوو أو ال قددر وأو ا مدر أندف قدال فد ذا لقيدج أول د فداخبر م أندي
مددنهم بددر وأنهددم منددي بددرءاء والددذي طحلددف بدده عبددد هللا لددو أو أحددد م أن ددق مطددل أحددد ذي ددا مددا قبددل ذلد
منه حتى بؤمن بالقددر خيدره وشدره قدال ادم أنشدا طحددث فقدال قدال عمدر بدن الخطداب ندا عندد رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم فجدداء رجددل شدددبد بيددا

الطيدداب شدددبد س دواد الشددار ال بددرب عليدده أاددر الس د ر وال

طارفده مندا أحدد حتدى أتددى النبدي صدلى هللا عليده وسددلم فدال و ر بتده بر بتده ادم قددال طدا محمدد مدا اإلطمدداو
قال أو تؤمن باهلل ومالئكته و ت ده ورسدله واليدوم ارخدر والقددر خيدره وشدره قدال فمدا اإلسدالم قدال شدهادة

أو ال إله إال هللا وأو محمدا عبده ورسدوله ومقدام الصدالة ومبتداء ال داة وحدج البيدج وصدوم رمضداو قدال
فمددا اإلحسدداو قددال أو تابددد هللا ان د ت دراه ف ن د إو لددم تكددن ت دراه ف ندده ب دراه قددال فددي ددل ذل د طقددول لدده
صدددقج قددال فتاجبنددا مندده طسدداله و صدددقه قددال فمتددى السدداعة قددال مددا المس د ول عنهددا بدداعلم مددن السددائل

قددال فمددا أمارتهددا قددال أو تلددد ا مددة ر تهددا وأو تددرب الح دداة الا دراة الاالددة أصددحاب الشدداء بتطدداولوو فددي
البنيدداو قددال عمددر فلقينددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم باددد ذل د بددطالث فقددال طددا عمددر ددل تدددري مددن

السائل ذاه جبر ل أتداكم طالمكدم مادالم دبدنكم حددانا أحمدد بدن محمدد أخبرندا بدن الم داره أخبرندا همدل
بدن الحسدن بهد ذا اإلسددناد نحدوه حددانا محمددد بدن المطندى حددانا مادداذ بدن ماداذ عددن همدل بهدذا اإلسددناد
نحوه بماناه وفي ال اب عن طلحة بن عبيد هللا وأنل بن مالد وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسددن صددحيح قددد روي مددن ليددر وجدده نحددو ددذا عددن عمددر وقددد روي ددذا الحدددب

عددن بددن عمددر عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم والصحيح و بن عمر عن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في إضافة ال رائا إلى اإلطماو
[  ] 2611حدانا قتي ة حدانا ع اد بن ع اد المهلبي عن أبي جمرة عدن بدن ع داح قدال قددم وفدد عبدد
ال دديل علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددالوا إو ددذا الحددي مددن ر ياددة ولسددنا نصددل إليد إال فددي
أشهر الحرام فمرنا بشيء ناخذه عند ونددعوا إليده مدن وراءندا فقدال امدر م بدار ع اإلطمداو بداهلل ادم فسدر ا
لهددم شددهادة أو ال إلدده إال هللا وأنددي رسددول هللا ومقددام الصددالة ومبتدداء ال دداة وأو تددؤدوا خمددل مددا لنمددتم

حددانا قتي ددة حدددانا حمدداد بدن ز ددد عددن أبددي جمدرة عدن بددن ع دداح عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم مطلدده
قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صدحيح حسدن وأبددو جمدرة الضد اي أسدمه نصدر بدن عمدراو وقدد رواه شددع ة

ع ددن أب ددي جمد درة أطض ددا وزاد في دده أت دددروو م ددا اإلطم دداو ش ددهادة أو ال إل دده إال هللا وأن ددي رس ددول هللا وذ ددر

الحددب

سدماج قتي دة بددن سدايد طقدول مددا أربدج مطدل دؤالء ا شدراب ا ر ادة مالد بددن أندل والليد

بددن

سداد وع دداد بددن ع دداد المهلبدي وعبددد الو دداب الطق ددي قدال قتي ددة نددا نرضددى أو نرجدع مددن عنددد ع دداد ددل
بوم بحدبطين وع اد بن ع اد و من ولد المهلب بن أبي ص رة
باب ما جاء في استكمال اإلطماو وز ادته ونقصانه
[  ] 2612حدددانا أحمددد بددن منيددع ال غدددادي حدددانا إسددماعيل بددن عليددة حدددانا خالددد الحددذاء عددن أبددي

قالبة عن عائشة قالج قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إو من أكمدل المدؤمنين إطماندا أحسدنهم خلقدا
وألط هم با له وفي ال اب عن أبي ر رة وأنل بن مال قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صدحيح وال نادرب

بي قالبة سماعا من عائشة وقد روب أبو قالبة عن عبد هللا بن ب د رضيع لاائشة عن عائشدة ليدر

ددذا الحدددب

وأبددو قالبددة عبددد هللا بددن ز ددد الجرمددي حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو قددال ذ ددر أبددوب

السختياني أبا قالبة فقال او وهللا من ال قهاء ذوي ا ل اب

[  ] 2613حدددانا أبددو عبددد هللا ددر م بددن مسددار ا زدي الترمددذي حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن

س ددهيل ب ددن أب ددي ص ددالح ع ددن أبي دده ع ددن أب ددي ر د درة أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم خط ددب الن دداح
فدوع هم ادم قدال طدا ماشدر النسداء تصددقن فد نكن أكطددر أ دل الندار فقالدج امدرأة مدنهن ولدم ذاه طدا رسددول

هللا قال لكطرة لانكن طاني و ر ن الاشير قال وما أربدج مدن ناقصدات عقدل ودبدن أللدب لدذوي ا ل داب
وذوي الدرأي مددنكن قالددج امدرأة مددنهن ومددا نقصدداو دبنهدا وعقلهددا قددال شددهادة امدرأتين مددنكن بشددهادة رجددل
ونقصدداو دبددنكن الحيضددة تمك د

إحددداكن الددطالث وا ر ددع ال تصددلي وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد وابددن

عمر قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح لر ب حسن من ذا الوجه

[  ] 2614حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن ساياو عن سهيل بن أبي صدالح عدن عبدد هللا بدن دبندار

عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اإلطمدداو بضددع وسد اوو بابددا
أدنا ا إماطة ا ذب عن الطر دق وأرفاهدا قدول ال إلده إال هللا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح

و كذا روب سدهيل بدن أبدي صدالح عدن عبدد هللا بدن دبندار عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة وروب عمدارة
بددن ل ددة ددذا الحدددب

عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اإلطمدداو

أر اة وستوو بابا قال حدانا بذل قتي ة حدانا بكر بن مضر عن عمارة بن ل دة عدن أبدي صدالح عدن
أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء أو الحياء من اإلطماو
[  ] 2615حدانا بن أبي عمر وأحمد بن منيع المانى واحد قاال حدانا ساياو بدن عييندة عدن ال دري
عن سالم عن أبيه أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر برجل و و طادظ أخداه فدي الحيداء فقدال رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الحيدداء مددن اإلطمدداو قددال أحمددد بددن منيددع فددي حدبطدده إو النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم سمع رجال طاظ أخداه فدي الحيداء قدال دذا حددب

حسدن صدحيح وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وأبدي

بكرة وأبي أمامة
باب ما جاء في حرمة الصالة
[  ] 2616حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا عبددد هللا بددن مادداذ الصددنااني عددن مامددر عددن عاصددم بددن أبددي
النجود عن أبي وائل عن مااذ بدن جبدل قدال ندج مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فاصد حج
بوما قر ا منه ونحن نسير فقلج طا رسول هللا أخبرني بامل بدخلني الجنة و اعددني مدن الندار قدال لقدد
سالتني عن ع يم ومنه ليسير على من طسره هللا عليه تابد هللا وال تشره بده شدي ا وت ديم الصدالة وتدؤتي
ال دداة وتصددوم رمضدداو وتحددج البيددج اددم قددال أال أدلد علددى أبدواب الخيددر الصددوم جنددة والصدددقة تط ددة

الخطي ددة مددا طط ددة المدداء النددار وصددالة الرجددل مددن جددوب الليددل قددال اددم تددال ل تتجددافى جنددو هم عددن

المضاجع و حتى بل ل طاملوو و ادم قدال أال أخبدره بدرأح ا مدر لده وعمدوده وذروة سدنامه قلدج بلدى

طددا رسددول هللا قددال رأح ا مددر اإلسددالم وعمددوده الصددالة وذروة سددنامه الجهدداد اددم قددال أال أخبددره بمدداله
ذلد

لدده قلددج بلددى طددا نبددي هللا فاخددذ بلسددانه قددال ددف عليد

ددذا فقلددج طددا نبددي هللا ومنددا المؤاخددذوو بمددا

نددتكلم بدده فقددال اكلت د أم د طددا مادداذ و ددل طكددب الندداح فددي النددار علددى وجددو هم أو علددى مندداخر م إال
حصائد ألسنتهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2617حدانا بن أبي عمر حدانا عبد هللا بدن و دب عدن عمدرو بدن الحدرث عدن دراق أبدي السدمح
ع ن أبي الهيطم عن أبي سايد قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إذا أربدتم الرجدل بتاا دد المسدجد

فاشددهدوا لدده باإلطمدداو ف د و هللا تاددالى طقددول ل إنمددا طامددر مسدداجد هللا مددن امددن بدداهلل واليددوم ارخددر وأقددام

الصالة واتى ال اة و ارطة قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب حسن

باب ما جاء في تره الصالة
[  ] 2618حددانا قتي ددة حددانا جر ددر وأبدو مااو ددة عددن ا عمدل عددن أبدي سدداياو عدن جددابر أو النبددي
صلى هللا عليه وسلم قال بين الك ر واإلطماو تره الصالة
[  ] 2619حدانا ناد حدانا أس اط بن محمد عدن ا عمدل بهدذا اإلسدناد نحدوه وقدال بدين الابدد و دين
ال شدره أو الك ددر تددره الصددالة قدال أبددو عيسددى ددذا حددب

حسددن صددحيح وأبددو سداياو أسددمه طلحددة بددن

نافع
[  ] 2620حددانا نداد حدددانا و يدع عددن سداياو عدن أبددي ال يدر عددن جدابر قدال قددال رسدول هللا صددلى
هللا عليه وسلم بين الابد و ين الك ر تره الصالة قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح وأبدو ال يدر

اسمه محمد بن مسلم بن تدرح
[  ] 2621حدانا أبو عمار الحسين بن حر

و وسف بن عيسى قداال حددانا ال ضدل بدن موسدى عدن

الحسين بدن واقدد قداال ي وحددانا أبدو عمدار الحسدن بدن حر د

ومحمدود بدن لديالو قداال حددانا علدي بدن

الحسين بن واقد عن أبيده قدال ي وحددانا محمدد بدن علدي بدن الحسدن الشد يقي ومحمدود بدن لديالو قداال
حدانا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بدن واقدد عدن عبدد هللا بدن بر ددة عدن أبيده قدال قدال رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الاهددد الددذي بيننددا و يددنهم الصددالة فمددن تر هددا فقددد ددر وفددي ال دداب عددن أنددل
وابن ع اح قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 2622حدانا قتي ة حدانا بشر بن الم ضل عن الجر ري عن عبد هللا بن شدقيق الاقيلدي قدال داو

أصددحاب محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم ال بددروو شددي ا مددن ا عمددال تر دده ددر ليددر الصددالة قددال أبددو
عيسى سماج أبا مصاب المدني طقول من قال اإلطماو قول طستتاب ف و تاب ومال ضر ج عنقه

باب
[  ] 2623حدددانا قتي ددة حدددانا الليد
ساد بن أبي وقا

عددن بددن الهدداد عددن محمددد بددن إب دراييم بددن الحددرث عددن عددامر بددن

عن الع اح بن عبد المطلدب أنده سدمع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول ذاو

طام اإلطماو من رضي باهلل ر ا و اإلسالم دبنا و محمد نبيا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2624حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا عبددد الو دداب عددن أبددوب عددن قالبددة عددن أنددل أو رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال االث من ن فيه وجد بهن طام اإلطماو من او هللا ورسوله أحدب إليده ممدا
سدوا ما وأو طحدب المدرء ال طح ده إال هلل وأو طكدره أو طادود فدي الك در بادد إذ أنقدذه هللا منده مدا طكدره أو
طقذب في النار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه قتدادة عدن أندل عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم
باب ما جاء ال ب ني ال اني و و مؤمن
[  ] 2625حدانا أحمد بن منيع حدانا عبيدة بن حميد عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة

قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم ال ب ندي ال اندي حدين ب ندي و دو مدؤمن وال طسدرو السدارو حدين
طسددرو و ددو مددؤمن ولكددن التو ددة ماروضددة وفددي ال دداب عددن بددن ع دداح وعائشددة وعبددد هللا بددن أبددي أوفددى
قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده وقدد روي عدن أبدي ر درة

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إذا زنى الابد خرق منه اإلطماو فكداو فدوو أرسده ال لدة فد ذا خدرق
من ذلد الامدل عداد إليده اإلطمداو وقدد روي عدن أبدي جا در محمدد بدن علدي أنده قدال فدي دذا خدرق مدن

اإلطماو إلى اإلسالم وقد روي من لير وجه عن النبي صلى هللا عليده وسدلم أنده قدال فدي ال ندا والسدرقة
من أصداب مدن ذلد شدي ا فدانيم عليده الحدد فهدو دارة ذن ده ومدن أصداب مدن ذلد شدي ا فسدتر هللا عليده

فهددو إلددى هللا إو شدداء عذبدده بددوم ال يامددة ومو شدداء ل ددر لدده روب ذل د علددي بددن أبددي طالددب وع ددادة بددن
الصامج وخ مة بن اابج عن النبي صلى هللا عليه وسلم

[  ] 2626حدددانا أبددو عبيدددة بددن أبددي الس د ر واسددمه أحمددد بددن عبددد هللا الهمددداني الكددوفي قددال حدددانا
حجاق بن محمد عن بونل بن أبي إسحاو عن أبي إسحاو الهمدداني عدن أبدي جحي دة عدن علدي عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم قال من أصاب حددا فاجدل عقو تده فدي الددنيا فداهلل أعددل مدن أو بطندي علدى
عبده الاقو ة في ارخرة ومن أصداب حددا فسدتره هللا عليده وع دا عنده فداهلل أكدرم مدن أو طادود إلدى شديء
قد ع ا عنده قدال أبدو عيسدى و دذا حددب

حسدن لر دب صدحيح و دذا قدول أ دل الالدم ال نالدم أحددا در

أحدا بال نا أو السرقة وشرب الخمر
باب ما جاء في أو المسلم من سلم المسلموو من لسانه و ده
[  ] 2627حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن عجدالو عدن القاقداع بدن حكديم عدن أبدي صدالح عدن أبدي

ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم المسدلم مدن سدلم المسدلموو مدن لسدانه و دده والمدؤمن مدن

أمنه الناح على دمائهم وأموالهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح و روب عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم أنه س ل أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلموو من لسدانه و دده وفدي ال داب عدن جدابر
وأبي موسى وعبد هللا بن عمرو

[  ] 2628حدانا بذل إبراييم بن سايد الجو ري حدانا أبو أسامة عن بر د بن عبد هللا بدن أبدي بدردة

عن جده أبي بردة عن أبي موسدى ا شداري أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم سد ل أي المسدلمين أفضدل
قددال مددن سددلم المسددلموو مددن لسددانه و ددده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صددحيح لر ددب حسددن مددن حدددب

أبي موسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء أو اإلسالم بدأ لر ا وسياود لر ا
[  ] 2629حددانا أبدو ح دص بدن ايداث عدن ا عمدل عدن أبدي إسدحاو عدن أبدي ا حدو

عدن عبدد

هللا قددال ق ددال رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وس ددلم إو اإلسددالم ب دددأ لر ددا وس ددياود لر ددا م ددا بدددأ فط ددو ى
للغر داء وفدي ال داب عدن سداد وابدن عمدر وجدابر وأنددل وعبدد هللا بدن عمدرو قدال أبدو عيسدى دذا حدددب
حسن صحيح لر ب من حدب
ا حو

بن مساود إنما نارفه من حدب

ح ص بدن ايداث عدن ا عمدل وأبدو

اسمه عوب بن مال بن نضلة الجشمي ت رد به ح ص

[  ] 2630حددانا عبدد هللا بدن عبددد الدرحمن أخبرندا إسددماعيل بدن أبدي أو دل حددداني طيدر بدن عبددد هللا

بدن عمدرو بددن عدوب بددن ز دد بددن ملحدة عددن أبيده عددن جدده أو رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قددال إو

الدددبن ليددارز إلددى الحجدداز مددا تددارز الحيددة إلددى جحر ددا ولددياقلن الدددبن مددن الحجدداز ماقددل ا رو ددة مددن
رأح الجبل إو الدبن بدأ لر ا و رجع لر ا فطو ى للغر اء الدذبن طصدلحوو مدا أفسدد النداح مدن باددي
من سنتي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في عالمة المنافق
[  ] 2631حدددانا أبددو ح ددص عمددرو بددن علددي حدددانا طحيددى بددن محمددد بددن ندديل عددن الاددالء بددن عبددد

الرحمن عن أبيه عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اطدة المندافق ادالث إذا حددث
حسدن لر دب مدن حددب

كذب ومذا وعد أخلف ومذا أهتمن خاو قال أبو عيسدى دذا حددب

الادالء وقدد

روي من لير وج ه عن ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وفي ال اب عن بدن مسداود وأندل وجدابر
حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن جا ر عن أبدي سدهيل بدن مالد عدن أبيده عدن أبدي ر درة عدن

النبي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بمانداه قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صدحيح وأبدو سدهيل دو عدم مالد

بن أنل واسمه نافع بن مال بن أبي عامر ا ص حي الخوالني
[  ] 2632حدانا محمود بن ليالو حدانا عبيد هللا بن موسى عن ساياو عن ا عمدل عدن عبدد هللا

بن مرة عن مسروو عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال أر دع مدن دن فيده داو
منافقدا ومو اندج خصدلة مددنهن فيده اندج فيده خصددلة مدن الن داو حتدى بدددعها مدن إذا حددث ددذب ومذا
وعددد أخلددف ومذا خاصددم فجددر ومذا عا ددد لدددر قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح حدددانا الحسددن بددن علددي

الخالل حدانا عبدد هللا بدن نميدر عدن ا عمدل عدن عبدد هللا بدن مدرة بهدذا اإلسدناد نحدوه قدال أبدو عيسدى
دذا حدددب

حسددن صددحيح ومنمددا ماندى ددذا عنددد أ ددل الالددم ن دداو الامدل ومنمددا دداو ن دداو التكددذبب علددى

عهددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم كددذا روي عددن الحسددن ال صددري شددي ا مددن ددذا أندده قددال الن دداو
ن اقاو ن او الامل ون او التكذبب

[  ] 2633حدددانا محمددد ب ددن بشددار حدددانا أب ددو عددامر حدددانا إبد دراييم بددن طهمدداو ع ددن علددي بددن عب ددد

ا على عن أبي الناماو عن أبي وقا

عن ز د بن أرقم قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا

وعددد الرجددل و نددوي أو ط ددي بدده فلددم طددف بدده فددال جندداي عليدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ولدديل

إسناده بالقوي علي بن عبد ا على اقة وال طارب أبو الناماو وال أبو وقا

و ما مجهوالو

باب ما جاء س اب المؤمن فسوو
[  ] 2634حدانا محمد بن عبد هللا بن ب ع حدانا عبد الحكيم بن منصور الواسدطي عدن عبدد الملد

بن عمير عن عبدد الدرحمن بدن عبدد هللا بدن مسداود عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

قتدال المسدلم أخداه در وسد ابه فسدوو وفدي ال داب عددن سداد وعبدد هللا بدن مغ دل قدال أبدو عيسدى حدددب
بن مساود حدب

حسن صحيح وقد روي عن عبد هللا بن مساود من لير وجه

[  ] 2635حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع عن ساياو عن ز يدد عدن أبدي وائدل عدن عبدد هللا بدن

مساود قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سد اب المسدلم فسدوو وقتالده در قدال أبدو عيسدى دذا
حددب

حسددن صددحيح وماندى ددذا الحدددب

قتالده ددر لدديل بده د ار مطددل االرتدداد عددن اإلسددالم والحجددة

في ذل ما روي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال مدن قتدل متامددا فاوليداء المقتدول بالخيدار إو

شدداءوا قتل دوا ومو شدداءوا ع دوا ولددو دداو القتددل د ار لوجددب وقددد روي عددن بددن ع دداح وطدداووح وعطدداء

ولير واحد من أ ل الالم قالوا ر دوو ر وفسوو دوو فسوو
باب ما جاء فيمن رمى أخاه بك ر

[  ] 2636حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددحاو بددن بوسددف ا زرو عددن شددام الدسددتوائي عددن طحيددى
بدن أبددي طيدر عددن أبدي قالبددة عدن اابددج بددن الضدحاه عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قدال لدديل علددى
الابددد نددذر فيمددا ال طمل د وال عددن المددؤمن قاتلدده ومددن قددذب مؤمنددا بك ددر فهددو قاتلدده ومددن قتددل ن سدده
بشيء عذبه هللا بما قتل بده ن سده بدوم ال يامدة وفدي ال داب عدن أبدي ذر وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 2637حدددانا قتي ددة عددن مال د عددن عبددد هللا بددن دبنددار عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم قال أطما رجل قال خيه افر فقد بداء بده أحدد ما دذا حددب
باء طاني أقر

حسدن صدحيح لر دب وماندى قولده

باب ما جاء فيمن طموت و و طشهد أو ال إله إال هللا
[  ] 2638حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن عجدالو عدن محمدد بدن طحيدى بدن ح داو عدن بدن محير د

عددن الصددنابحي عددن ع ددادة بددن الصددامج أندده قددال دخلددج عليدده و ددو فددي المددوت ف كيددج فقددال مهددال لددم
ت كي فحهللا ل ن استشدهدت شدهدو لد ولد ن شد اج شد ان لد ولد ن اسدتطاج ن اند ادم قدال وهللا

ما من حددب

سدماته مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لكدم فيده خيدر إال حدداتكموه إال حددبطا واحددا

وسوب أحداكموه اليوم وقد أحيط بن سدي سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدن شدهد أو ال

إلدده إال هللا وأو محمدددا رسددول هللا حددرم هللا عليدده النددار وفددي ال دداب عددن أبددي بكددر وعمددر وعطمدداو وعلددي
وطلحة وجابر وابن عمر وز د بن خالد قدال سدماج بدن أبدي عمدر طقدول سدماج بدن عييندة طقدول محمدد
بددن عجددالو دداو اقددة مامونددا فددي الحدددب

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا

الوجدده والصددنابحي ددو عبددد الددرحمن بددن عسدديلة أبددو عبددد هللا وقددد روي عددن ال ددري أندده سد ل عددن قددول

النبي صلى هللا عليه وسلم من قال ال إله إال هللا دخدل الجندة فقدال إنمدا داو دذا فدي أول اإلسدالم قبدل
ن ول ال رائا وا مر والنهي قال أبو عيسى ووجه ذا الحدب

عند بادا أ دل الالدم أو أ دل التوحيدد

سيدخلوو الجنة ومو عذبوا بالنار بذنو هم ف نهم ال طخلدوو في الندار وقدد روي عدن عبدد هللا بدن مسداود
وأبي ذر وعمراو بدن حصدين وجدابر بدن عبدد هللا وابدن ع داح وأبدي سدايد الخددري وأندل بدن مالد عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم أنده قدال سديخرق قدوم مدن الندار مدن أ دل التوحيدد و ددخلوو الجندة كدذا روي
عن سايد بدن جبيدر ومبدراييم النخادي وليدر واحدد مدن التداباين وقدد روي مدن ليدر وجده عدن أبدي ر درة

عن النبي صلى هللا عليه وسلم في ت سير ذه ارطدة ل ر مدا بدود الدذبن دروا لدو دانوا مسدلمين و قدالوا
إذا أخرق أ ل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذبن روا لو انوا مسلمين
[  ] 2639حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا عن ليد

بدن سداد حدداني عدامر بدن طحيدى عدن أبدي

عبددد الددرحمن الماددافري اددم الحبلددي قددال سددماج عبددد هللا بددن عمددرو بددن الااصددي طقددول قددال رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا سدديخلص رجددال مددن أمتددي علددى رهوح الخالئددق بددوم ال يامددة فينشددر عليدده
تساة وتساين سجال ل سجل مطدل مدد ال صدر ادم طقدول أتنكدر مدن دذا شدي ا أرلمد

تبتدي الحداف وو

فيقددول ال طددا رب فيقددول أفل د عددذر فيقددول ال طددا رب فيقددول بلددى إو ل د عندددنا حسددنة ف ندده رلددم علي د
اليددوم فتخددرق بطاقددة فيهددا أشددهد أو ال إلدده إال هللا وأشددهد أو محمدددا عبددده ورسددوله فيقددول أحضددر وزن د

فيقددول طددا رب مددا ددذه ال طاقددة مددع ددذه السددجالت فقددال إن د ال ت لددم قددال فتوضددع السددجالت فددي دده

وال طاقددة فددي دده فطاشددج السددجالت واقلددج ال طاقددة فددال بطقددل مددع اسددم هللا شدديء قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن عامر بن طحيى بهذا اإلسناد نحوه

باب ما جاء في افتراو ذه ا مة
[  ] 2640حددانا الحسددين بدن حر د

أبددو عمدار حدددانا ال ضدل بددن موسددى عدن محمددد بدن عمددرو عددن

أبدي سددلمة عدن أبدي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قددال ت رقددج اليهدود علددى إحدددب وسد اين
أو اانتددين وس د اين فرقددة والنصددارب مطددل ذل د وت تددرو أمتددي علددى اددالث وس د اين فرقددة وفددي ال دداب عددن
ساد وعبد هللا بن عمرو وعوب بن مال قال أبو عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن صحيح

[  ] 2641حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود الح دري عدن سداياو الطدوري عدن عبدد الدرحمن بدن
ز دداد ا فر قددي عددن عبددد هللا بددن ب ددد عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النال بالنال حتدى إو داو مدنهم مدن أتدى أمده عالنيدة

لكداو فددي أمتددي مددن طصددنع ذلد ومو بنددي إس درائيل ت رقددج علددى انتددين وس د اين ملددة وت تددرو أمتددي علددى

ا ددالث وسد د اين مل ددة له ددم ف ددي الن ددار إال مل ددة واح دددة ق ددالوا وم ددن ددي ط ددا رس ددول هللا ق ددال م ددا أن ددا علي دده
وأصحابي قال أبو عيسى ذا حدب

م سر لر ب ال نارفه مطل ذا إال من ذا الوجه

[  ] 2642حدددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح عددن طحيددى بددن أبددي عمددرو الشددي اني
عن عبد هللا بدن الددبلمي قدال سدماج عبدد هللا بدن عمدرو طقدول سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
طقدول إو هللا عد وجددل خلدق خلقده فددي رلمدة فدالقى علدديهم مدن ندوره فمددن أصدابه مدن ذلد الندور ا تدددب
ومن أخطاه ضل فلذل أقول جف القلم على علم هللا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2643حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود حدددانا سدداياو عددن أبددي إسددحاو عددن عمددرو بددن

ميمددوو عددن مادداذ بددن جبددل قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أتدددروو مددا حددق هللا علددى الع دداد
قلج هللا ورسوله أعلم قال ف و حقده علديهم أو طابددوه وال طشدر وا بده شدي ا قدال أتددري مدا حقهدم عليده إذا
فالدوا ذلد قلدج هللا ورسدوله أعلدم قدال أو ال طادذبهم ددذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي مدن ليدر وجدده

عن مااذ بن جبل
[  ] 2644حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أخبرنددا شددع ة عددن حبيددب بددن أبددي اابددج وعبددد
الا د بدن رفيدع وا عمدل لهدم سدماوا ز دد بدن و دب عدن أبدي ذر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم
قددال أتدداني جبر ددل ف ش درني فدداخبرني أندده مددن مددات ال طشددره بدداهلل شددي ا دخددل الجنددة قلددج ومو زنددى ومو
سددرو قددال ناددم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وفددي ال دداب عددن أبددي الدددرداء مددل تدداب

اإلطماو و ليه تاب الالم
كتاب الالم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب إذا أراد هللا بابد خي ار فقهه في الدبن
[  ] 2645حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا إسددماعيل بددن جا ددر حددداني عبددد هللا بددن سددايد بددن أبددي نددد
عدن أبيده عدن بدن ع داح أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن بدرد هللا بده خيد ار ط قهده فدي الددبن
وفي ال اب عن عمر وأبي ر رة ومااو ة ذا حدب

حسن صحيح

باب فضل طلب الالم
[  ] 2646حددانا محمدود بدن لديالو حدددانا أبدو أسدامة عدن ا عمدل عددن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سل طر قا بلتمل فيه علما سدهل هللا لده طر قدا إلدى الجندة
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2647حدددانا نصددر بددن علددي قددال حدددانا خالددد بددن أبددي ب ددد الاتكددي عددن أبددي جا ددر ال درازي عددن
الر يع بدن أندل عدن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن خدرق فدي طلدب الالدم
كاو في سبيل هللا حتى برجع قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ورواه باضهم فلم برفاه

[  ] 2648حدانا محمد بن حميد الرازي حدانا محمد بن المالى حددانا ز داد بدن خيطمدة عدن أبدي داود

عن عبد هللا بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن طلدب الالدم داو دارة لمدا

مضدى قددال أبدو عيسدى ددذا حددب

ضددعيف اإلسددناد أبدو داود طضدداف وال ناددرب لابدد هللا سددخبرة بيددر

شيء وال بيه واسم أبي داود نايع ا عمى تكلم فيه قتادة ولير واحد من أ ل الالم
باب ما جاء في تماو الالم
[  ] 2649حدددانا أحمددد بددن بدددبل بددن قددر ل اليددامي الكددوفي حدددانا عبددد هللا بددن نميددر عددن عمددارة بددن
زاذاو عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن سد ل
عدن علدم ادم تمده ألجدم بدوم ال يامددة بلجدام مدن ندار وفدي ال داب عددن جدابر وعبدد هللا بدن عمدرو قدال أبددو

عيسى حدب

أبي ر رة حدب

حسن

باب ما جاء في االستيصاء بمن ططلب الالم
[  ] 2650حددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا أبددو داود الح ددري عددن سدداياو عددن أبددي دداروو الابدددي قددال
كندا نداتي أبدا سدايد فيقدول مرح دا بوصدية رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو رسدول هللا صدلى هللا عليدده

وسددلم قددال إو الندداح لكددم ت ددع ومو رجدداال طدداتونكم مددن أقطددار ا رضددين بت قهددوو فددي الدددبن ف د ذا أتددو م
فاستوص دوا بهددم خي د ار قددال أبددو عيسددى قددال علددي قددال طحيددى بددن سددايد دداو شددع ة طضدداف أبددا دداروو

الابدددي قددال طحيددى بددن سددايد مددا زال بددن عددوو بددروي عددن أبددي دداروو الابدددي حتددى مددات وأبددو دداروو

اسمه عمارة بن جو ن

[  ] 2651حدددانا قتي ددة حدددانا نددوي بددن ندديل عددن أبددي دداروو الابدددي عددن أبددي سددايد الخدددري عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طدداتيكم رجددال مددن قبددل المشددرو بتالمددوو ف د ذا جدداءو م فاستوص دوا بهددم
خي ار قال فكاو أبو سايد إذا رانا قال مرح ا بوصية رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال دذا حددب
نارفه إال من حدب

أبي اروو عن أبي سايد

باب ما جاء في ذ اب الالم

ال

[  ] 2652حدانا اروو بن إسحاو الهمدداني حددانا عبددة بدن سدليماو عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده

عددن عبددد هللا بددن عمددرو بددن الاددا

قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا ال ط د ا الالددم

انت اعا بنت عه من الناح ولكن ط ا الالم ب ا الالماء حتى إذا لدم بتدره عالمدا أتخدذ النداح رهوسدا
جهاال فس لوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وفي ال اب عن عائشدة وز داد بدن لبيدد قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح وقد روب ذا الحدب

ال ري عدن عدروة عدن عبدد هللا بدن عمدرو وعدن عدروة عدن

عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطل ذا

[  ] 2653حددانا عبدد هللا بدن عبدد الددرحمن أخبرندا عبدد هللا بدن صدالح حددداني مااو دة بدن صدالح عددن

عبد الرحمن بن جبير بن ن ير عدن أبيده جبيدر بدن ن يدر عدن أبدي الددرداء قدال ندا مدع رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم فشددخص ب ص دره إلددى السددماء اددم قددال ددذا أواو طخددتلل الالددم مددن الندداح حتددى ال طقدددروا

منده علدى شدديء فقدال ز داد بددن لبيدد ا نصداري يددف طخدتلل مندا وقددد ق أرندا القدراو فددحهللا لنق أرنده ولنقرئندده

نسداءنا وأبناءنددا فقددال اكلتد أمد طددا ز دداد إو نددج عدده مددن فقهدداء أ ددل المدبنددة ددذه التددوراة واإلنجيددل

عنددد اليهددود والنصددارب فمدداذا تغنددي عددنهم قددال جبيددر فلقيددج ع ددادة بددن الصددامج قلددج أال تسددمع إلددى مددا
طقول أخوه أبو الدرداء فاخبرته بالذي قال أبو الدرداء قدال صددو أبدو الددرداء إو شد ج حددان بداول

علم برفع من الناح الخشوع بوش أو تدخل مسجد جماعة فال ترب فيده رجدال خاشداا قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب ومااو ة بن صالح اقة عندد أ دل وال نالدم أحددا تكلدم فيده ليدر طحيدى بدن سدايد

القطدداو وقددد روي عددن مااو ددة بددن صددالح نحددو ددذا وروب باضددهم ددذا الحدددب

عددن عبددد الددرحمن بددن

جبير بن ن ير عن أبيه عن عوب بن مال عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء فيمن ططلب بالمه الدنيا
[  ] 2654حدانا أبو ا شدا

أحمدد بدن المقددام الاجلدي ال صدري حددانا أميدة بدن خالدد حددانا إسدحاو

بدن طحيدى بددن طلحدة حدداني بددن ادب بدن مالد عدن أبيده قددال سدماج رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم

طقول مدن طلدب الالدم ليجداري بده الالمداء أو ليمداري بده السد هاء أو طصدرب بده وجدوه النداح إليده أدخلده
هللا النددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده ومسددحاو بددن طحيددى بددن لدديل

بذاه القوي عند م تكلم فيه من قبل ح ه

[  ] 2655حدانا علي بدن نصدر بدن علدي حددانا محمدد بدن ع داد الهنداء حددانا علدي بدن الم داره عدن

أبوب السختياني عن خالد بن در عن بن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن تالدم علمدا
لغير هللا أو أراد بده ليدر هللا فليتبدوأ مقادده مدن الندار وفدي ال داب عدن جدابر قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن لر ب ال نارفه من حدب
باب ما جاء في الح

أبوب إال من ذا الوجه

على تبلي السماع

[  ] 2656حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أخبرنددا شددع ة أخبرنددا عمددر بددن سددليماو مددن ولددد

عمر بن الخطاب قال سماج عبد الرحمن بن أباو بن عطماو طحدث عن أبيه قدال خدرق ز دد بدن اابدج
من عند مرواو نصف النهار قلنا بما با

إليه في ذه السداعة إال لشديء سداله عنده فسدالناه فقدال نادم

سالنا عن أشياء سدمانا ا مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
طقددول نضددر هللا أم د أر سددمع منددا حدددبطا فح دده حتددى ببلغدده لي دره فددرب حامددل فقدده إلددى مددن ددو أفقدده مندده
ورب حامل فقه ليل ب يه وفي ال اب عدن عبدد هللا بدن مسداود وماداذ بدن جبدل وجبيدر بدن مطادم وأبدي
الدرداء وأنل قال أبو عيسى حدب

ز د بن اابج حدب

حسن

[  ] 2657حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أن انددا شددع ة عددن سددماه بددن حددرب قددال سددماج
عبد الرحمن بن عبد هللا بن مساود طحدث عن أبيه قدال قدال سدماج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طقدول
نضدر هللا امد أر سدمع مندا شددي ا فبلغده مدا سدمع فددرب مبلد أوعدى مدن سدامع قددال أبدو عيسدى دذا حدددب

ح سن صحيح وقد رواه عبد المل بن عمير عن عبد الرحمن عبد هللا

[  ] 2658حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن عبد الملد بدن عميدر عدن عبدد الدرحمن بدن عبدد هللا

بددن مسدداود طحدددث عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال نضددر هللا امد أر سددمع مقددالتي فوعا ددا
وح ها و لغها فرب حامل فقه إلى مدن دو أفقده منده ادالث ال طغدل علديهن قلدب مسدلم إخدال
هلل ومناصحة أئمة المسلمين ول وم جماعتهم ف و الدعوة تحيط من ورائهم
باب ما جاء في تا يم الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الامدل

[  ] 2659حدانا أبو شام الرفاعي حدانا أبو بكر بن عياح حدانا عاصم عدن زر عدن عبدد هللا بدن

مساود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ذب علي متامدا فليتبوأ مقاده من النار

[  ] 2660حدانا إسماعيل بن موسى ال اري بن بندج السددي حددانا شدر بدن عبدد هللا عدن منصدور
بن الماتمر عن ر اي بن خراح عن علي بدن أبدي طالدب قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال

تكذبوا علي ف نه من ذب علي بلدج فدي الندار وفدي ال داب عدن أبدي بكدر وعمدر وعطمداو وال يدر وسدايد

بدن ز دد وعبددد هللا بدن عمددرو وأندل وجددابر وابدن ع دداح وأبدي سددايد وعمدرو بددن ع سدة وع ددة بدن عددامر
ومااو ددة و ر دددة وأبددي موسددى الغددافقي وأبددي أمامددة وعبددد هللا ب دن عمددرو والمقنددع وأوح الطق ددي قددال أبددو
عيسى حدب

علدي حددب

حسدن صدحيح قدال عبدد الدرحمن بدن مهددي منصدور بدن الماتمدر أابدج أ دل

الكوفة وقال و يع لم طكذب ر اي بن خراح في اإلسالم ذبة
[  ] 2661حددانا قتي دة حددانا الليد

بدن سداد عددن بدن شدهاب عددن أندل بدن مالد قدال قدال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم من ذب علي حسبج أنده قدال متامددا فليتبدوأ بيتده مدن الندار قدال أبدو عيسدى دذا
حدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

ال ددري عددن أنددل وقددد روي ددذا الحدددب

مددن

لير وجه عن أنل
باب ما جاء فيمن روب حدبطا و و برب أنه ذب
[  ] 2662حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن حبيددب بددن أبددي

اابج عن ميموو بن أبي شبيب عن المغيدرة بدن شدع ة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن حددث
عني حدبطا و و برب أنه ذب فهو واحد الكاذبين وفي ال اب عدن علدي بدن أبدي طالدب وسدمرة قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح وروب شع ة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عدن سدمرة عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم ذا الحدب

وروب ا عمل وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الدرحمن بدن

أبي ليلى عن علي عن النبي صلى هللا عليده وسدلم و داو حددب
عند أ ل الحدب

عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى عدن سدمرة

أصح قال سالج أبا محم د عبد هللا بن عبد الرحمن عن حدب

النبدي صدلى هللا عليده

وسلم من حدث عني حدبطا و و برب أنه ذب فهو أحد الكاذبين قلج لده مدن روب حددبطا و دو طالدم أو
إسناده خطا أطخاب أو طكوو قد دخل فدي حددب

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أو إذا روب النداح حددبطا

مرسال فاسنده باضهم أو قلب إسناده طكوو قدد دخدل فدي دذا الحددب

إذا روب الرجل حدبطا وال طارب لذل الحدب

أو طكوو قد دخل في ذا الحدب

باب ما نهي عنه أو طقال عند حدب

فقدال ال إنمدا ماندى دذا الحددب

عن النبي صلى هللا عليده وسدلم أصدل فحددث بده فاخداب

النبي صلى هللا عليه وسلم

[  ] 2663حدانا قتي دة حددانا سداياو بدن عييندة عدن محمدد بدن المنكددر وسدالم أبدي النضدر عدن عبيدد
هللا بن أبي رافع عن أبي رافع وليره رفاه قال ال أل دين أحدد م متك دا علدى أر كتده طاتيده أمدر ممدا أمدرت

بدده أو نهيددج عندده فيقددول ال أدري مددا وجدددنا فددي تدداب هللا أت اندداه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح وروب باضهم عن ساياو عن بن المنكددر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مرسدال وسدالم أبدي
النضر عدن عبيدد هللا بدن أبدي ارفدع عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و داو بدن عييندة إذا روب
ددذا الحدددب

علددى االن دراد بددين حدددب

محمددد بددن المنكدددر مددن حدددب

روب كذا وأبو رافع مولى النبي صلى هللا عليه وسلم أسمه أسلم

سددالم أبددي النضددر ومذا جماهمددا

[  ] 2664حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهددي حددانا مااو دة بدن صدالح عدن الحسدن

بددن جددابر اللخمددي عددن المقدددام بددن ماددد طكددرب قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أال ددل عسددى
رجددل ببلغدده الحدددب

عنددي و ددو متكدة علددى أر كتدده فيقددول بيننددا و يددنكم تدداب هللا فمددا وجدددنا فيدده حددالال

اسدتحللناه ومدا وجددنا فيدده ح ارمدا حرمنداه ومو مدا حددرم رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم مدا حدرم هللا قددال

أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في رايية تابة الالم
[  ] 2665حدانا ساي او بن و يع حدانا ساياو بدن عييندة عدن ز دد بدن أسدلم عدن أبيده عدن عطداء بدن

طسار عن أبي سايد الخدري قدال اسدتاذنا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي الكتابدة فلدم طداذو لندا قدال أبدو
عيسى وقد روي ذا الحدب

باب ما جاء في الرخصة فيه

من لير ذا الوجه أطضا عن ز د بن أسلم رواه مام عن ز د بن أسلم

[  ] 2666حدانا قتي ة حدانا اللي

عن الخليل بن مرة عن طحيى بن أبي صدالح عدن أبدي ر درة قدال

كاو رجل من ا نصار طجلل إلى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فيسدمع مدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
الحدددب

فياج دده وال طح دده فشددكا ذل د إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وس دلم فقددال طددا رسددول هللا إنددي أسددمع

من الحدب

فياجبني وال أح ه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اسدتان بيميند وأومدا بيدده للخدط

وفي ال اب عن عبد هللا بن عمرو قدال أبدو عيسدى دذا حددب

إسدناده لديل بدذل القدائم وسدماج محمدد

بن إسماعيل طقول الخليل بن مرة منكر الحدب
[  ] 2667حدددانا طحيددى بددن موسددى ومحمددود بددن لدديالو قدداال حدددانا الوليددد بددن مسددلم حدددانا ا و ازعددي
عددن طحيددى بددن أبددي طيددر عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم خطددب فددذ ر
القصددة فددي الحدددب

بي شاه وفي الحدب

قددال أبددو شدداه اكتب دوا لددي طددا رسددول هللا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اكتبددوا
قصة قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح وقدد روب شدي او عدن طحيدى بدن

أبي طير مطل ذا
[  ] 2668حدددانا قتي ددة حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن عمددرو بددن دبنددار عددن و ددب بددن من دده عددن أخيدده

و و مام بن من ه قال سماج أبا ر درة طقدول لديل أحدد مدن أصدحاب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
أكطر حدبطا عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مندي إال عبدد هللا بدن عمدرو ف نده داو طكتدب و ندج ال
أكتب قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في الحدب

حسن صحيح وو ب بن من ه عن أخيه و مام بن من ه

عن بني إسرائيل

[  ] 2669حدانا محمد بدن طحيدى حددانا محمدد بدن بوسدف عدن بدن او داو دو عبدد الدرحمن بدن اابدج
بددن او دداو عددن حسدداو بددن عطيددة عددن أبددي شددة السددلولي عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال قددال رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم بلغ دوا عنددي ولددو اطددة وحددداوا عددن بنددي إسدرائيل وال حددرق ومددن ددذب علددي متامدددا
فليتب دوأ مقاددده مددن النددار قددال أبددو عيسددى دذا حدددب

حسددن صددحيح حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو

عاصم عن ا وزاعي عن حساو بن عطية عدن أبدي شدة السدلولي عدن عبدد هللا بدن عمدرو عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم نحوه و ذا حدب

صحيح

باب ما جاء الدال على الخير اعله
[  ] 2670حدانا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدانا أحمدد بدن بشدير عدن شدبيب بدن بشدر عدن أندل
بن مال قال أتى النبي صلى هللا عليده وسدلم رجدل طسدتحمله فلدم طجدد عندده مدا بتحملده فدلده علدى اخدر
فحمله فاتى النبي صلى هللا عليه وسلم فداخبره فقدال إو الددال علدى الخيدر اعلده وفدي ال داب عدن أبدي

مسدداود البدددري و ر دددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

أنددل عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2671حدانا محمود بن ليالو حدانا أبدو داود أن اندا شدع ة عدن ا عمدل قدال سدماج أبدا عمدرو

الشي اني طحدث عن أبي مساود البدري أو رجال أتى النبي صلى هللا عليه وسلم طستحمله فقدال إنده قدد
أبددع بددي فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ائدج فالنددا فاتدداه فحملدده فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم من دل على خيدر فلده مطدل أجدر فاعلده أو قدال عاملده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح

وأبو عمرو الشي اني أسمه ساد بن إطاح وأبو مساود البددري أسدمه ع دة بدن عمدرو حددانا الحسدن بدن

علددي الخددالل حدددانا عبددد هللا بددن نميددر عددن ا عمددل عددن أبددي عمددرو الشددي اني عددن أبددي مسدداود عددن
النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه وقال مطل أجر فاعله ولم طش فيه

[  ] 2672حدانا محمود بن ليالو والحسن بن علي ولير واحد قالوا حدانا أبدو أسدامة عدن بر دد بدن

عبد هللا بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى ا شاري عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
اش اوا ولتدؤجروا ولديقا هللا علدى لسداو نبيده مدا شداء قدال أبدو عيسدى دذا حددب
طكنى أبا بردة أطضا و و وفي اقة في الحدب

حسدن صدحيح و ر دد

روب عنه شع ة والطوري وابن عيينة

[  ] 2673حدانا محمود ببن ليالو حدانا و يع وعبد الرزاو عن سداياو عدن ا عمدل عدن عبدد هللا

بددن م درة عددن مسددروو عددن عبددد هللا بددن مسدداود قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا مددن ن ددل
تقتدل رلمدا إال دداو علدى بددن ادم دل مددن دمهدا وذلد

القتددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

نده أول مددن أسدن القتددل وقدال عبددد الدرزاو سددن

حسددن صددحيح حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن

ا عمل بهذا اإلسناد نحوه بماناه قال سن القتل

باب ما جاء فيمن دعا إلى دب فات ع أو إلى ضاللة
[  ] 2674حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا إسددماعيل بددن جا ددر عددن الاددالء بددن عبددد الددرحمن عددن أبيدده
عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم مددن دعددا إلددى دددب دداو لدده مددن ا جددر مطددل
أجور مدن بت اده ال بدنقص ذلد مدن أجدور م شدي ا ومدن دعدا إلدى ضداللة داو عليده مدن اإلادم مطدل اادام
من بت اه ال بنقص ذل من ااامهم شي ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2675حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا ب دد بدن داروو أخبرندا المسداودي عدن عبدد الملد بدن عميدر
عن بن جر ر بدن عبدد هللا عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن سدن سدنة خيدر فدات ع
عليها فله أجره ومطدل أجدور مدن ات اده ليدر منقدو

كداو عليدده وزره ومطدل أوزار مددن ات اده ليددر منقدو
عيسى ذا حددب

مدن أجدور م شدي ا ومدن سدن سدنة شدر فدات ع عليهدا
مددن أوزار ددم شدي ا وفددي ال داب عددن حذط دة قددال أبددو

حسدن صدحيح وقدد روي مدن ليدر وجده عدن جر در بدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم نحو ذا وقد روي ذا الحدب

عن المنذر بن جر ر بن عبد هللا عن أبيده عدن النبدي صدلى

هللا عليه وسلم وقد روي عن عبيد هللا بن جر ر عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أطضا
باب ما جاء في ا خذ بالسنة واجتناب البدع

[  ] 2676حدانا علي بن حجدر حددانا ب يدة بدن الوليدد عدن بجيدر بدن سداد عدن خالدد بدن مادداو عدن
عبددد الددرحمن بددن عمددرو السددلمي عددن الار ددا

بددن سددار ة قددال وع نددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

بوم ددا با ددد ص ددالة الغ ددداة موع ددة بليغ ددة ذرف ددج منه ددا الاي ددوو ووجل ددج منه ددا القل ددوب فق ددال رج ددل إو ددذه
موع ة مدودع فمداذا تاهدد إليندا طدا رسدول هللا قدال أوصديكم بتقدوب هللا والسدمع والطاعدة ومو عبدد ح شدي

ف ندده مددن طاددل مددنكم بددرب اختالفددا طي د ار ومطدداكم ومحددداات ا مددور ف نهددا ضدداللة فمددن أدره ذل د مددنكم
فاليكم بسنتي وسنة الخل اء الراشدبن المهدبين عضوا عليها بالنواجذ قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح وقد روب اور بن ب د عن خالد بن ماداو عن عبدد الدرحمن بدن عمدرو السدلمي عدن الار دا

بدن سدار ة عدن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم نحدو دذا حددانا بدذل الحسددن بدن علدي الخدالل وليدر واحددد
قالوا حدانا أبو عاصم عن اور بن ب د عن خالد بدن مادداو عدن عبدد الدرحمن بدن عمدرو السدلمي عدن

الار ددا

بددن سددار ة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه والار ددا

روي ذا الحدب

عن حجر بن حجر عن عر ا

بددن سددار ة طكنددى أبددا نجدديح وقددد

بن سار ة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه

[  ] 2677حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن عيينة عن مرواو بن مااو دة ال د اري عدن
كطيددر بددن عبددد هللا ددو بددن عمددرو بددن عددوب الم نددي عددن أبيدده عددن جددده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

قدال لدبالل بدن الحدرث اعلددم قدال مدا أعلدم طدا رسددول هللا قدال اعلدم طدا بدالل قددال مدا أعلدم طدا رسدول هللا قددال
أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتج بادي ف و له مدن ا جدر مطدل مدن عمدل بهدا مدن ليدر أو بدنقص
من أجور م شي ا ومن ابتدع بدعدة ضداللة ال ترضدي هللا ورسدوله داو عليده مطدل اادام مدن عمدل بهدا ال

بدنقص ذلد مدن أوزار الندداح شدي ا قدال أبدو عيسددى دذا حددب

حسدن ومحمددد بدن عييندة دو مصيصددي

شامي و طير بن عبد هللا و بن عمرو بن عوب الم ني
[  ] 2678حدددانا مسددلم بددن حدداتم ا نصدداري ال صددري حدددانا محمددد بددن عبددد هللا ا نصدداري عددن أبيدده
عددن علددي بددن ز ددد عددن سددايد بددن المسدديب قددال قددال أنددل بددن مال د قددال لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم طا بني إو قدرت أو تص ح وتمسي ليل في قل

لل حد فافال ام قدال لدي طدا بندي وذلد مدن

سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني او مادي فدي الجندة وفدي الحددب

عيسى ذا حدب

قصدة طو لدة قدال أبدو

حسن لر ب مدن دذا الوجده ومحمدد بدن عبدد هللا ا نصداري اقدة وأبدوه اقدة وعلدي بدن

ز ددد صدددوو إال أندده ر مددا برفددع الشدديء الددذي بوق دده لي دره قددال وسددماج محمددد بددن بشددار طقددول قددال أبددو
الوليد قال شع ة حدانا علي بن ز د و داو رفاعدا وال نادرب لسدايد بدن المسديب عدن أندل رواطدة إال دذا

الحددب

بطولدده وقددد روب ع دداد بدن ميسدرة المنقددري ددذا الحددب

عددن علددي بددن ز دد عددن أنددل ولددم بددذ ر

فيه عن سايد بن المسيب قال أبو عيسى وذاكرت به محمد بدن إسدماعيل فلدم طارفده ولدم طادرب لسدايد
بن المسيب عن أنل ذا الحددب

وال ليدره ومدات أندل بدن مالد سدنة ادالث وتسداين ومدات سدايد بدن

المسيب باده بسنتين ومات سنة خمل وتساين

باب في االنتهاء عما نهى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2679حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة قددال قددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اتر وني مدا تدر تكم فد ذا حدداتكم فخدذوا عندي ف نمدا لد مدن داو قدبلكم

بكطرة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في عالم المدبنة
[  ] 2680حدددانا الحسددن بددن الص د اي الب د ار ومسددحاو بددن موسددى ا نصدداري قدداال حدددانا سدداياو بددن

عيينددة ع ددن ب ددن ج ددر ج ع ددن أبددي ص ددالح ع ددن أب ددي ر د درة رواطددة بوشد د أو طض ددرب الن دداح أك دداد اإلب ددل

ططلبوو الالم فال طجدوو أحدا أعلم من عالم المدبنة قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن و دو حددب

بدن

عييندة وقددد روي عددن بددن عيينددة أندده قدال فددي ددذا سد ل مددن عددالم المدبندة فقددال أندده مالد بددن أنددل وقددال

إسدحاو بددن موسددى سددماج بدن عيينددة طقددول ددو الامدري عبددد الا د بددن عبدد هللا ال ا ددد وسددماج طحيددى

بن موسى طقول قال عبد الرزاو و مال بن أنل والامري دو عبدد الا د بدن عبدد هللا مدن ولدد عمدر
بن الخطاب
باب ما جاء في فضل ال قه على الع ادة
[  ] 2681حدانا محمد بن إسدماعيل حددانا إبدراييم بدن موسدى أخبرندا الوليدد بدن مسدلم حددانا روي بدن

جناي عن مجا د عن بن ع اح قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف يده أشدد علدى الشديطاو مدن
ألف عابد قا ل أبو عيسى ذا حدب

لر ب وال نارفه إال من ذا الوجه من حدب

الوليد بن مسلم

[  ] 2682حدانا محمود بن خداح ال غدادي حدانا محمدد بدن ب دد الواسدطي حددانا عاصدم بدن رجداء
بن حيوة عن نيل بن طير قال قدم رجل من المدبنة على أبي الدرداء و و بدمشدق فقدال مدا أقددم طدا
أخي فقدال حددب

بلغندي أند تحداده عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال أمدا ج دج لحاجدة قدال ال

قال أما قدمج لتجارة قال ال قال ما ج ج إال في طلب ذا الحدب

قدال فد ني سدماج رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم طقول من سل طر قا ببتغي فيه علما سدل هللا لده طر قدا إلدى الجندة ومو المالئكدة لتضدع
أجنحتها رضاء لطالدب الالدم ومو الادالم ليسدتغ ر لده مدن فدي السدماوات ومدن فدي ا ر

حتدى الحيتداو

فددي المدداء وفضددل الاددالم علددى الاابددد ضددل القمددر علددى سددائر الكواكددب إو الالمدداء وراددة ا نبيدداء إو

ا نبيدداء لددم بورا دوا دبنددا ار وال در مددا إنمددا ورا دوا الالددم فمددن أخددذ بدده أخددذ بحددظ وافددر قددال أبددو عيسددى وال
ناددرب ددذا الحدددب

إال مددن حدددب

عاصددم بددن رجدداء بددن حيددوة ولدديل ددو عندددي بمتصددل كددذا حدددانا

محمود بن خداح بهذا اإلسناد ومنما بروب دذا الحددب

عدن عاصدم بدن رجداء بدن حيدوة عدن الوليدد بدن

جميددل عددن طيددر بددن ندديل عددن أبددي الدددرداء عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددذا أصددح مددن حدددب

محمود بن خداح ورأي محمد بن إسماعيل ذا أصح
[  ] 2683حدانا ناد حدانا أبو ا حدو

عدن سدايد بدن مسدروو عدن بدن أشدوع عدن ب دد بدن سدلمة

الجا دي قدال قددال ب دد بددن سدلمة طدا رسددول هللا إندي قددد سدماج مند حدددبطا طيد ار أخدداب أو بنسديني أولدده

اخ دره فحددداني بكلم ددة تكددوو جما ع ددا قددال ات ددق هللا فيمددا تالددم ق ددال أبددو عيس ددى ددذا ح دددب

لدديل إس ددناده

بمتصل و و عندي مرسل ولم بدره عندي بن أشوع ب د بن سلمة وابن أشوع اسمه سايد بن أشوع
[  ] 2684حدانا أبو ر ب حدانا خلف بن أبوب الاامري عن عوب عدن بدن سدير ن عدن أبدي ر درة
قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خصددلتاو ال تجتمادداو فددي منددافق حسددن سددمج وال فقدده فددي
الددبن قدال أبددو عيسدى ددذا حددب

لر ددب وال نادرب دذا الحدددب

مدن حدددب

عدوب إال مددن دذا الشدديد

خلف بن أبوب الاامري ولم أر أحدا بروي عنه لير أبي ر ب محمد بن الاالء وال أدري يف و

[  ] 2685حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى الصددنااني حدددانا سددلمة بددن رجدداء حدددانا الوليددد بددن جميددل

حدانا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة ال ا لي قال ذ ر لرسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم رجدالو
أحد ما عابد وارخر عالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضدل الادالم علدى الاابدد ضدلي علدى
أدناكم ام قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو هللا ومالئكتده وأ دل السدماوات وا رضدين حتدى النملدة
فددي جحر ددا وحتددى الحددوت ليصددلوو علددى مالددم الندداح الخيددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
سماج أبا عمار الحسين بن حر

الخ اعي طقول سماج ال ضديل بدن عيدا

لر ددب قددال

طقدول عدالم عامدل مالدم

بدعى بي ار في ملكوت السماوات
[  ] 2686حدانا عمر بدن ح دص الشدي اني ال صدري حددانا عبدد هللا بدن و دب عدن عمدرو بدن الحدرث

عددن دراق عددن أبددي الهيددطم عددن أبددي سددايد الخدددري عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لددن طش د ع

المؤمن من خير طسماه حتى طكوو منتهاه الجنة ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2687حد دانا محمددد بددن عمدر بددن الوليددد الكنددي حدددانا عبددد هللا بدن نميددر عددن إبدراييم بددن ال ضددل

عددن سددايد المقبددري عددن أب ددي ر درة قددال قددال رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم الكلمددة الحكمددة ض ددالة
المددؤمن فحي د

وجددد ا فهددو أحددق بهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ومب دراييم بددن ال ضددل المدددني المخ ومددي طضدداف فددي الحدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده

مددن قبددل ح دده مددل تدداب أب دواب الالددم

و ليه تاب االست ذاو
كتاب االست ذاو عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في إفشاء السالم
[  ] 2688حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة قددال ق دال
رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم والدذي ن سدي بيددده ال تددخلوا الجندة حتدى تؤمندوا وال تؤمندوا حتدى تحددابوا
أال أدلكددم علددى أمددر إذا أنددتم فالتمددوه تحدداببتم أفش دوا السددالم بيددنكم وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن سددالم

وشددر ح بددن ددانة عددن أبيدده وعبددد هللا بددن عمددرو والب دراء وأنددل وابددن عمددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
باب ما ذ ر في فضل السالم
[  ] 2689حددانا عبددد هللا بدن عبددد الددرحمن والحسدين بددن محمددد الجر دري بلخددي قدداال حددانا محمددد بددن

كطير عن جا ر بن سليماو الض اي عن عوب عدن أبدي رجداء عدن عمدراو بدن حصدين أو رجدال جداء
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقدال السدالم علديكم قدال قدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم عشدر ادم جداء

اخر فقال السالم عليكم ورحمة هللا فقال النبي صلى هللا عليه وسلم عشروو ادم جداء اخدر فقدال السدالم
علدديكم ورحمددة هللا و ر اتدده فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم االاددوو قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح لر ب من ذا الوجه وفي ال اب عن علي وأبي سايد وسهل بن حنيف
باب ما جاء في االست ذاو االاة
[  ] 2690حددانا سداياو بدن و يددع حددانا عبدد ا علدى بددن عبدد ا علدى عدن الجر ددري عدن أبدي نضدرة

عن أبي سايد قال استاذو أبو موسى على عمر فقال السدالم علديكم أأدخدل قدال عمدر واحددة ادم سدكج

سدداع ة اددم قددال السددالم علدديكم أأدخددل قددال عمددر انتدداو اددم سددكج سدداعة فقددال السددالم علدديكم أأدخددل فقددال
عمددر اددالث اددم رجددع فقددال عمددر للب دواب مددا صددنع قددال رجددع قددال علددي بدده فلمددا جدداءه قددال مددا ددذا الددذي
صددناج قددال السددنة قددال السددنة وهللا لتدداتيني علددى ددذا ببر دداو أو ببينددة أو فالددن ب د قددال فاتانددا ونحددن
رفقدة مدن ا نصدار فقدال طدا ماشدر ا نصدار ألسدتم أعلدم النداح بحددب

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم

ألم طقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم االست ذاو االث ف و أذو لد ومال فدارجع فجادل القدوم طمازحونده
قال أبو سايد ام رفادج أرسدي إليده فقلدج فمدا أصداب فدي دذا مدن الاقو دة فاندا شدر ك قدال فداتى عمدر

فاخبره بذل فقال عمر ما نج علمج بهذا وفي ال اب عن علي وأم طارو موالة سداد قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن والجر ري اسدمه سدايد بدن إطداح طكندى أبدا مسداود وقدد روب دذا ليدره أطضدا عدن أبدي

نضرة وأبو نضرة الابدي اسمه المنذر بن مال بن قطاة
[  ] 2691حدانا محمود بن ليالو حدانا عمر بدن بدونل حددانا عكرمدة بدن عمدار حدداني أبدو زميدل
حدداني بدن ع داح حدداني عمدر بدن الخطداب قدال أسدتاذنج علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم االاددا
فدداذو لددي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
عندنا علدى أبدي موسدى حيد

حسددن لر ددب وأبددو زميددل أسددمه سددماه الحن ددي ومنمددا أنكددر عمددر

روب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال االسدت ذاو ادالث فد ذا أذو

ل ومال فارجع وقد او عمر أستاذو على النبي صلى هللا عليه وسلم االاا فاذو لده ولدم طكدن علدم دذا

الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال ف و أذو ل ومال فارجع
باب ما جاء يف رد السالم
[  ] 2692حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا عبددد هللا بددن نميددر حدددانا عبيددد هللا بددن عمددر عددن سددايد

المقبددري عددن أبددي ر درة قددال دخددل رجددل المسددجد ورسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم جددالل فددي ناحيددة
المسددجد فصددلى اددم جدداء فسددلم عليدده فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وعلي د أرج دع فصددل فددذ ر
الحدب

بطوله قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وحدب

طحيى بن سايد أصح

حسدن وروب طحيدى بدن سدايد القطداو دذا عدن عبيدد هللا بدن

عمددر عددن سددايد المقبددري فقددال عددن أبيدده عددن أبددي ر درة ولددم بددذ ر فيدده فسددلم عليدده وقددال وعلي د قددال

باب ما جاء في تبلي السالم
[  ] 2693حدانا علي بن المنذر الكوفي حدانا محمد بن فضيل عدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة عدن عدامر
الشددابي حددداني أبددو سددلمة أو عائشددة حداتدده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لهددا إو جبر ددل
طقرئ السالم قالج وعليه السالم ورحمة هللا و ر اته وفي ال اب عدن رجدل مدن بندي نميدر عدن أبيده عدن

جده قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه ال ري أطضا عن أبي سلمة عن عائشة

باب ما جاء في فضل الذي ببدأ بالسالم
[  ] 2694حدانا علي بن حجر أخبرنا قراو بن تمام ا سدي عن أبي فروة ب دد بدن سدناو عدن سدليم
بدن عدامر عدن أبددي أمامدة قدال قيددل طدا رسدول هللا الدرجالو بلت يدداو أبهمدا ببددأ بالسددالم فقدال أوال مدا بدداهلل
قدال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ب د بروي عنه مناكير

حسددن قددال محمددد أبددو فددروة الر دداوي مقددارب الحدددب

إال أو ابندده محمددد بددن

باب ما جاء في رايية إشارة اليد بالسالم
[  ] 2695حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن عمرو بن شايب عدن أبيده عدن جدده أو رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم قال ليل منا من تش ه بغيرنا ال تشدبهوا بداليهود وال بالنصدارب فد و تسدليم اليهدود اإلشدارة
با صددابع وتس ددليم النص ددارب اإلش ددارة ب ددا كف ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب
الم اره ذا الحدب

إس ددناده ض ددعيف وروب ب ددن

عن بن لهياة فلم برفاه

باب ما جاء في التسليم على الصبياو
[  ] 2696حدانا أبو الخطاب ز اد بدن طحيدى ال صدري حددانا أبدو ايداث سدهل بدن حمداد حددانا شدع ة
عن سيار قدال ندج أمشدي مدع اابدج البنداني فمدر علدى صدبياو فسدلم علديهم فقدال اابدج ندج مدع أندل

فمر على صدبياو فسدلم علديهم وقدال أندل ندج مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فمدر علدى صدبياو
فسدلم علدديهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صددحيح رواه ليدر واحددد عددن اابددج وروي مددن ليددر وجدده أنددل

حدانا قتي ة حدانا جا ر بن سليماو عن اابج عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب ما جاء في التسليم على النساء
[  ] 2697حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا عبددد الحميددد بددن بهدرام أندده سددمع شددهر بددن

حوشب طقول سماج أسماء بنج ب د تحددث أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدر فدي المسدجد بومدا

وعص ة من النساء قاود فالوب بيده بالتسليم وأشار عبد الحميدد بيدده قدال أبدو عيسدى دذا حددب
قددال أحمددد بددن حنبددل ال بدداح بح د دب

إسماعيل شهر حسن الحدب

حسدن

عبددد الحميددد بددن به درام عددن شددهر بددن حوشددب وقددال محمددد بددن

وقوب أمره وقال إنما تكلم فيه بن عوو ام روب عن دالل بدن أبدي ز ندب

عن شهر بن حوشب أن انا أبدو داود المصداح ي بلخدي أخبرندا النضدر بدن شدميل عدن بدن عدوو قدال إو

شه ار تر وه قال أبو داود قال النضر تر وه أي طانوا فيه ومنما طانوا فيه نه ولي أمر السلطاو
باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته
[  ] 2698حدددانا أبددو حدداتم ال صددري ا نصدداري مسددلم بددن حدداتم حدددانا محمددد بددن عبددد هللا ا نصدداري

عن أبيه عن علي بن ز د عن سايد بن المسديب عدن أندل بدن مالد قدال قدال لدي رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسدلم طدا بندي إذا دخلدج علدى أ لد فسدلم طكدوو بر دة عليد وعلدى أ دل بيتد قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في السالم قبل الكالم
[  ] 2699حدانا ال ضل بن الص اي بغدادي حدانا سايد بن ز ر ا عن عن سدة بدن عبدد الدرحمن عدن
محمد بن زاذاو عن م حمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
السالم قبل الكالم و هذا اإلسدناد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال تددعوا أحددا إلدى الطادام حتدى
طسددلم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

الرحمن ضعيف في الحدب

منكددر ال نارفدده إال مددن ددذا وسددماج محمدددا طقددول عن سددة بددن عبددد

ذا ب ومحمد بن زاذاو منكر الحدب

باب ما جاء في التسليم على أ ل الذمة
[  ] 2700حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال ال تبددءوا اليهدود والنصدارب بالسدالم ومذا لقيدتم أحدد م فدي

الطر ق فاضطرو م إلى أضيقه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2701حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ال ددري عددن عددروة
عن عائشة قالدج إو ر طدا مدن اليهدود دخلدوا علدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدالوا السدام عليد فقدال

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم علدديكم فقالددج عائشددة بددل علدديكم السددام واللانددة فقددال النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم طا عائشدة إو هللا طحدب الرفدق فدي ا مدر لده قالدج عائشدة ألدم تسدمع مدا قدالوا قدال قدد قلدج علديكم

وفي ال اب عن أبي نضرة الغ اري وابن عمر وأندل وأبدي عبدد الدرحمن الجهندي قدال أبدو عيسدى حددب

عائشة حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في السالم على مجلل فيه المسلموو ولير م
[  ] 2702حدانا طحيى بن موسدى حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن ال دري عدن عدروة أو أسدامة
بددن ز ددد أخب دره أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددر بمجلددل وفيدده أخددالط مددن المسددلمين واليهددود فسددلم
عليهم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي
[  ] 2703حدددانا محمددد بددن المطنددى ومب دراييم بددن طاقددوب قدداال حدددانا روي بددن ع ددادة عددن حبيددب بددن
الشددهيد عددن الحسددن عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طسددلم ال اركددب علددى الماشددي
والماشي علدى القاعدد والقليدل علدى الكطيدر وزاد بدن المطندى فدي حدبطده و سدلم الصدغير علدى الكبيدر وفدي
ال اب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر قال أبدو عيسدى دذا حددب

قدد روي مدن ليدر

وجه عن أبي ر رة وقال أبوب السختياني و ونل بن عبيد وعلي بن ز د إو الحسن لدم طسدمع مدن أبدي
ر رة

[  ] 2704حدانا سو د بن نصر أن انا عبدد هللا بدن الم داره أن اندا مامدر عدن مدام بدن من ده عدن أبدي
ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال طسدلم الصدغير علدى الكبيدر والمدار علدى القاعدد والقليدل علدى
الكطير قال و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2705حددانا سدو د بدن نصدر أن اندا عبدد هللا أن اندا حيددوة بدن شدر ح أخبرندي أبدو دانة اسدمه حميددد
بن انة الخوالني عن أبي علي الجنبي عن فضدالة بدن عبيدد أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال
طسلم ال ارح علدى الماشدي والماشدي علدى القدائم والقليدل علدى الكطيدر قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صحيح وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مال

حسدن

باب ما جاء في التسليم عند ال يام وعند القاود
[  ] 2706حدانا قتي ة حدانا اللي

عن بن عجدالو عدن سدايد المقبدري عدن أبدي ر درة أو رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال إذا انتهى أحد م إلى مجلل فليسلم ف و بددا لده أو طجلدل فلديجلل ادم إذا قدام
فليسلم فليسج ا ولى باحق من ارخدرة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد روي دذا الحددب

عن بن عجالو عن المقبري عن أبيه عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

أطضدا

باب ما جاء في االست ذاو ن الة البيج
[  ] 2707حدددانا قتي ددة حدددانا بددن لهياددة عددن عبيددد هللا بددن أبددي جا ددر عددن أبددي عبددد الددرحمن الحبلددي
عن أبي ذر قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن شدف سدت ار فادخدل بصدره فدي البيدج قبدل أو
بؤذو له فرأب عورة أ له فقد أتدى حددا ال طحدل لده أو طاتيده لدو أنده حدين أدخدل بصدره اسدتقبله رجدل ف قدا
عينيدده مددا ليددرت عليدده ومو مددر الرجددل علددى بدداب ال سددتر لدده ليددر مغلددق فن ددر فددال خطي ددة عليدده إنمددا
الخطي ة على أ ل البيدج وفدي ال داب عدن أبدي ر درة وأبدي أمامدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب
نارفه مطل ذا إال من حدب

بن لهياة وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد هللا بن ب د

باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم

لر دب ال

[  ] 2708حدانا محمد بن بشدار حددانا عبدد الو داب الطق دي عدن حميدد عدن أندل أو النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم دداو فددي بيتدده فدداطلع عليدده رجددل فددا وب إليدده بمشددقص فتدداخر الرجددل قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 2709حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن ال ددري عددن سددهل بددن سدداد السدداعدي أو رجددال
أطلع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جحدر فدي حجدرة النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ومدع النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم مدددراة طح د بهددا أرسدده فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لددو علمددج أن د تن ددر
لطانج بها في عين إنما جال االست ذاو من أجل ال صر وفي ال داب عدن أبدي ر درة قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في التسليم قبل االست ذاو
[  ] 2710حدانا ساياو بن و يع حدانا روي بن ع ادة عن بدن جدر ج أخبرندي عمدرو بدن أبدي سداياو
أو عمددرو بددن عبددد هللا بددن صد واو أخبدره أو لدددة بددن حنبددل أخبدره أو صد واو بددن أميددة باطدده بلددبن ول ددا

وضددغابيل إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم والنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بدداعلى ال دوادي قددال فدددخلج
عليه ولم أسلم ولم أستاذو فقال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ارجدع فقدل السدالم علديكم أأدخدل وذلد بادد
ما أسلم ص واو قدال عمدرو وأخبرندي بهدذا الحددب

عيسددى ددذا حدددب

أميدة بدن صد واو ولدم طقدل سدماته مدن لددة قدال أبدو

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

بددن جددر ج ورواه أبددو عاصددم أطضددا عددن بددن

جر ج مطل ذا وضغابيل و حشيل بؤ ل
[  ] 2711حددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا بددن الم دداره أن انددا شددع ة عددن محمددد بددن المنكدددر عددن جددابر
قال أستاذنج على النبي صلى هللا عليه وسلم فدي دبدن داو علدى أبدي فقدال مدن دذا فقلدج أندا فقدال أندا
أنا انه ره ذل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في رايية طروو الرجل أ له ليال

[  ] 2712أخبرنا أحمد بن منيع حدانا ساياو بن عييندة عدن ا سدود بدن نديل عدن نبديح الاند ي عدن

جددابر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددا م أو ططرق دوا النسدداء لدديال وفددي ال دداب عددن أنددل وابددن عمددر
وابددن ع دداح قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن جددابر عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم وقد روي عن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدا م أو ططرقدوا النسداء

ليال قال فطرو رجالو باد نهي النبي صلى هللا عليه وسلم فوجد ل واحد منهما مع امرأته رجال
باب ما جاء في تتر ب

[  ] 2713حدانا محمود بن لديالو حددانا شد ابة عدن حمد ة عدن أبدي ال يدر عدن جدابر أو رسدول هللا
صلى هللا عليه وسدلم قدال إذا تدب أحدد م تابدا فليتر ده ف نده أنجدح للحاجدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب
منكر ال نارفه عن أبي ال ير إال من ذا قدال وحمد ة دو عنددي بدن عمدرو النصديبي دو ضدعيف فدي

الحدب
باب

[  ] 2714حدانا قتي ة حدانا عبيد هللا بن الحدرث عدن عن سدة عدن محمدد بدن زاذاو عدن أم سداد عدن
ز ددد بددن اابددج قددال دخلددج علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و ددين بدطدده اتددب فسددماته طقددول ضددع
القلم على أذن ف نه أذ ر للمملدي قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن دذا الوجده و دو

إسناد ضعيف وعن سة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذاو طضا او في الحدب

باب ما جاء في تاليم السر انية
[  ] 2715حدانا علي بن حجر أخبرنا عبدد الدرحمن بدن أبدي ال نداد عدن أبيده عدن خارجدة بدن ز دد بدن
اابدج عددن أبيدده ز ددد بددن اابدج قددال أمرنددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم أو أتالددم لدده تدداب بهددود قددال
إني وهللا ما امن بهود على تداب قدال فمدا مدر بدي نصدف شدهر حتدى تالمتده لده قدال فلمدا تالمتده داو

إذا تب إلى بهود تبج إليهم ومذا تبوا إليه قرأت له تابهم قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح

وقد روي من لير دذا الوجده عدن ز دد بدن اابدج رواه ا عمدل عدن اابدج بدن عبيدد ا نصداري عدن ز دد

بن اابج قال أمرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو أتالم السر انية
باب في مكات ة المشر ين
[  ] 2716حدددانا بوسددف بددن حمدداد ال صددري حدددانا عبددد ا علددى عددن سددايد عددن قتددادة عددن أنددل أو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تب قبدل موتده إلدى سدرب وملدى نيصدر وملدى النجاشدي وملدى دل ج دار

بدددعو م إلددى هللا ولدديل بالنجاشددي الددذي صددلى عليدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء يف طكتب إلى أ ل الشره
[  ] 2717حدانا سو د أن اندا عبدد هللا أن اندا بدونل عدن ال دري أخبرندي عبيدد هللا بدن عبدد هللا عدن بدن
ع دداح أندده أخب دره أو أبددا سدداياو بددن حددرب أخب دره أو رقددل أرسددل إليدده فددي ن ددر مددن قددر ل و ددانوا تجددا ار
بالشدام فداتوه فدذ ر الحددب

قدال ادم دعدا بكتداب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدر فد ذا فيده بسددم هللا

الرحمن الرحيم من محمد عبد هللا ورسوله إلى رقل ع يم الروم السالم علدى مدن ات دع الهددب أمدا بادد
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو ساياو اسمه صخر بن حرب

باب ما جاء في ختم الكتاب
[  ] 2718حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا مادداذ بددن شددام حددداني أبددي عددن قتددادة عددن أنددل بددن

مالد قددال لمددا أراد نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو طكتددب إلددى الاجددم قيددل لدده إو الاجددم ال طقبلددوو إال
كتابددا عليدده خدداتم فاصددطنع خاتمددا قددال فكدداني أن ددر إلددى بياضدده فددي دده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح
باب يف السالم
[  ] 2719حددانا سدو د أخبرندا عبدد هللا أخبرنددا سدليماو بدن المغيدرة حددانا اابددج البنداني حددانا بدن أبددي

ليلددى عددن المقددداد بددن ا سددود قددال أقبلددج أنددا وصدداح او لددي قددد ذ بددج أسددماعنا وأبصددارنا مددن الجهددد
فجالنا نار

أن سنا على أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فلديل أحدد طقبلندا فاتيندا النبدي صدلى هللا

عليه وس لم فاتى بنا أ له فد ذا االادة أعند فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم احتلبدوا دذا اللدبن بينندا فكندا
نحتل دده فيش ددرب ددل إنس دداو نص ددي ه ونرف ددع لرس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم نص ددي ه فيج ددة رس ددول هللا
صدلى هللا عليده وسدلم مدن الليددل فيسدلم تسدليما ال بدوقظ الندائم و سددمع اليق داو ادم طداتي المسدجد فيصددلي
ام طاتي شرابه فيشر ه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية التسليم على من ببول
[  ] 2720حدانا محمد بن بشار ونصر بن علي قاال حدانا أبو أحمدد عدن سداياو عدن الضدحاه بدن
عطماو عن نافع عن بن عمر أو رجال سدلم علدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو ببدول فلدم بدرد عليده

طاني السالم حدانا محمد بن طحيى النيسابوري حدانا محمد بن بوسدف عدن سداياو عدن الضدحاه بهدذا

اإلسدناد نحدوه وفدي ال داب عدن علقمدة بدن ال غدواء وجدابر والبدراء والمهداجر بدن قن دذ قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية أو طقول علي السالم مبتدئا
[  ] 2721حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا أخبرنددا خالددد الحددذاء عددن أبددي تميمددة الهجيمددي عددن رجددل مددن

قومه قدال طلبدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فلدم أقددر عليده فجلسدج فد ذا ن در دو فديهم وال أعرفده و دو
طصلح بينهم فلما فرغ قام ماه باضدهم فقدالوا طدا رسدول هللا فلمدا أربدج ذلد قلدج عليد السدالم طدا رسدول
هللا عليد السددالم طدا رسددول هللا عليد السددالم طددا رسدول هللا قددال إو عليد السددالم تحيدة الميددج إو عليد

السالم تحية الميج االاا ام أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخداه المسدلم فليقدل السدالم علديكم ورحمدة هللا

ام رد علي النبي صلى هللا عليه وسلم قال وعلي ورحمة هللا وعليد ورحمدة هللا وعليد ورحمدة هللا قدال
أبددو عيسددى وقددد روب ددذا الحدددب

أبددو ل ددار عددن أبددي تميمددة الهجيمددي عددن أبددي جددري جددابر بددن سددليم

الهجيمي قال أتيج النبي صلى هللا عليه وسلم فذ ر الحدب

وأبو تميمة أسمه طر ف بن مجالد

[  ] 2722حدددانا بددذل الحسددن ب دن علددي الخددالل حدددانا أبددو أسددامة عددن أبددي ل ددار المطنددى بددن سددايد

الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم قدال أتيدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقلدج عليد
السالم فقال ال تقل علي السالم ولكن قل السالم علي وذ ر قصة طو لة و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2723حددانا إسددحاو بد ن منصددور أخبرنددا عبدد الصددمد بددن عبدد الدوارث حدددانا عبدد هللا بددن المطنددى
حدانا امامة بن عبد هللا بن أنل بن مال عن أنل بدن مالد أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم داو
إذا سلم سلم االاا ومذا تكلم بكلمة أعاد ا االاا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب
[  ] 2724حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال عن إسحاو بن عبدد هللا بدن أبدي طلحدة عدن أبدي
م درة مددولى عقيددل بددن أبددي طالددب عددن أبددي واقددد الليطددي أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بينمددا ددو
جددالل فددي المسددجد والندداح مادده إذ أقبددل االاددة ن ددر فاقبددل ااندداو إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

وذ دب واحدد فلمدا وق دا علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سدلما فامدا أحدد ما فدرأب فرجدة فدي الحلقددة
فجلل فيها وأما ارخر فجلل خل هم وأما ارخر فادبر ذاي دا فلمدا فدرغ رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

قددال أال أخبددر م عددن الن ددر الطالاددة أمددا أحددد م فدداوب إلددى هللا فددوواه هللا وأمددا ارخددر فاسددتحيا فاسددتحيا هللا
منه وأما ارخر فداعر

فداعر

هللا عنده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وأبدو واقدد الليطدي

اسمه الحرث بن عوب وأبو مرة مولى أم انة بنج أبي طالب واسمه ب دد و قدال مدولى عقيدل بدن أبدي
طالب
[  ] 2725حدانا علي بن حجر أخبرنا شر عدن سدماه بدن حدرب عدن جدابر بدن سدمرة ندا إذا أتيندا
النبي صلى هللا عليه وسلم جلدل أحددنا حيد

وقد رواه ز ير بن مااو ة عن سماه أطضا

بنتهدي قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب

باب ما جاء في الجالل على الطر ق
[  ] 2726حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود حدددانا شددع ة عددن أبددي إس دحاو عددن الب دراء ولددم
طسدماه مندده أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مدر بندداح مدن ا نصددار و دم جلددوح فدي الطر ددق فقددال

إو نددتم ال بددد فدداعلين فددردوا السددالم وأعين دوا الم لددوم وا دددوا السددبيل وفددي ال دداب عددن أبددي ر درة وأبددي

شر ح الخ اعي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في المصافحة
[  ] 2727حدددانا سدداياو بددن و يددع ومسددحاو بددن منصددور قدداال حدددانا عبددد هللا بددن نميددر قددال وحدددانا
إسدحاو بددن منصدور أخبرنددا عبددد هللا بدن نميددر عددن ا جلدح عددن أبددي إسدحاو عددن البدراء بدن عددازب قددال
قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا مددن مسددلمين بلت يدداو فيتصددافحاو إال ل ددر لهمددا قبددل أو ط ترقددا
قال أبو عيسى ذا حدب

أبدي إسدحاو عدن وقدد روي دذا الحددب

حسن لر ب من حددب

عدن البدراء

من لير وجه وا جلح و بن عبد هللا بن حجية بن عدي الكندي
[  ] 2728حدانا سو د أخبرنا عبدد هللا أخبرندا حن لدة بدن عبيدد هللا عدن أندل بدن مالد قدال قدال رجدل
طا رسول هللا الرجل منا بلقى أخداه أو صددطقه أبنحندي لده قدال ال قدال أفيلت مده و قبلده قدال ال قدال أفياخدذ
بيده و صافحه قال نام قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2729حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا أخبرنددا مددام عددن قتددادة قددال قلددج نددل بددن مال د
المصددافحة فددي أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ناددم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ددل انددج
حسددن

صحيح
[  ] 2730حدانا أحمد بن عبدة الضبي حدانا طحيى بن سليم الطائ ي عدن سداياو عدن منصدور عدن
خيطمة عن رجل عن بن مساود عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال مدن تمدام التحيدة ا خدذ باليدد وفدي
طحيدى بدن سدليم

ال اب عن البراء وابن عمر قال أبو عيسى ذا حددب

لر دب وال نارفده إال مدن حددب

عن ساياو سالج محمد بن إسماعيل عن ذا الحددب

فلدم طادده مح وردا وقدال إنمدا أراد عنددي حددب

ساياو عن منصور عن خيطمة عمن سمع بن مساود عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال ال سدمر إال

لمصدل أو مسدافر قددال محمدد ومنمدا بددروب عدن منصددور عدن أبدي إسددحاو عدن عبدد الددرحمن بدن ب ددد أو
ليره قال من تمام التحية ا خذ باليد

[  ] 2731حدانا سدو د بدن نصدر أخبرندا عبدد هللا أخبرندا طحيدى بدن أبدوب عدن عبيدد هللا بدن زحدر عدن

علدي بدن ب دد عدن القاسدم أبدي عبدد الددرحمن عدن أبدي أمامدة رضدى هللا تادالى عنده أو رسدول هللا صددلى
هللا عليه وسلم قال تمام عيادة المر ا أو طضع أحد م بده على جبهته أو قال علدى بدده فيسداله يدف
ددو وتمددام تحيدداتكم بيددنكم المصددافحة قددال أبددو عيسددى ددذا إسددناد لدديل بددالقوي قددال محمددد وعبيددد هللا بددن

زحددر اقددة وعلددي بددن ب ددد ضددعيف والقاسددم بددن عبددد الددرحمن طكنددى أبددا عبددد الددرحمن و ددو مددولى عبددد
الرحمن بن خالد بن ب د بن مااو ة و و اقة والقاسم شامي

باب ما جاء في الماانقة والقبلة
[  ] 2732حدانا محمد بن إسماعيل حدانا إبراييم بدن طحيدى بدن محمدد بدن ع داد المددني حدداني أبدي

طحيى بن محمد عدن محمدد بدن إسدحاو عدن محمدد بدن مسدلم ال دري عدن عدروة بدن ال يدر عدن عائشدة
قالدج قددم ز دد بدن حارادة المدبندة ورسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فدي بيتدي فاتداه فقدرع ال داب فقدام إليدده
رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم عر اندا طجدر او ده وهللا مدا رأبتده عر اندا قبلده وال بادده فاعتنقده وقبلده قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه من حدب

ال ري إال من ذا الوجه

باب ما جاء في قبلة اليد والرجل
[  ] 2733حدانا أبو ر ب حدانا عبد هللا بن إدر ل وأبدو أسدامة عدن شدع ة عدن عمدرو بدن مدرة عدن

عبددد هللا بددن سددلمة عددن ص د واو بددن عسددال قددال قددال بهددودي لصدداح ه اذ ددب بنددا إلددى ددذا النبددي فقددال
صاح ه ال تقل نبي إن ه لو سما

او له أر اة أعين فاتيا رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فسدااله عدن

تسددع اطددات بينددات فقددال لهددم ال تشددر وا بدداهلل شددي ا وال تسددرقوا وال ت ندوا وال تقتلدوا الددن ل التددي حددرم هللا إال

بدالحق وال تمشدوا ببددريء إلدى ذي سدلطاو ليقتلدده وال تسدحروا وال تداكلوا الر ددا وال تقدذفوا محصدنة وال تولدوا
ال رار بوم ال حف وعليكم خاصة اليهود أو ال تاتدوا فدي السدبج قدال فقبلدوا بدده ورجلده فقداال نشدهد أند
نب ددي ق ددال فم ددا طم ددناكم أو تت ا ددوني ق ددالوا إو داود دع ددا ر دده أو ال بد د ال ف ددي ذر ت دده نب ددي ومن ددا نخ دداب إو
ت اندداه أو تقتلنددا اليهددود وفددي ال دداب عددن ب ددد بددن ا سددود وابددن عمددر و اددب بددن قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في مرح ا
[  ] 2734حددانا إسددحاو بدن موسددى ا نصداري حدددانا مادن حدددانا مالد عددن أبدي النضددر أو أبدا مدرة
مددولى أم ددانة بنددج أبددي طالددب أخب دره أندده سددمع أم ددانة تقددول ذ بددج إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم عام ال تح فوجدته طغتسل وفاطمة تستره بطوب قالج فسلمج فقال مدن دذه قلدج أندا أم دانة فقدال
مرح ا بام انة قال فذ ر في الحدب

قصة طو لة ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2735حدانا عبد هللا بن حميد ولير واحد قدالوا حددانا موسدى بدن مسداود أبدو حذط دة عدن سداياو

عدن أبدي إسدحاو عدن مصداب بدن سداد عدن عكرمددة بدن أبدي جهدل قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليدده
وسلم بوم ج ته مرح ا بالراكب المهاجر وفي ال اب عن بر دة وابن ع داح وأبدي جحي دة قدال أبدو عيسدى
دذا حدددب

لدديل إسددناده بصددحيح ال نارفدده مطددل ددذا إال مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

عدن سداياو وموسددى بدن مسدداود ضدعيف فددي الحددب

وروب ددذا الحددب

موسددى بددن مسدداود

عبددد الدرحمن بددن مهددي عددن

ساياو عن أبي إسحاو مرسال ولم بذ ر فيه عدن مصداب بدن سداد و دذا أصدح قدال سدماج محمدد بدن
بشار طقدول موسدى بدن مسداود ضدعيف فدي الحددب

قدال محمدد بدن بشدار و تبدج طيد ار عدن موسدى بدن

مساود ام تر ته مل تاب االست ذاو و تلوه تاب ا دب
كتاب ا دب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في تشميج الااطل
[  ] 2736حدددانا ندداد حدددانا أبددو ا حددو

عددن أبددي إسددحاو عددن الحددرث عددن علددي قددال قددال رسددول

صلى هللا عليه وسلم للمسلم على المسلم سدج بدالماروب طسدلم عليده إذا ل يده و جي ده إذا دعداه و شدمته
إذا عطددل و اددوده إذا مددر

و ت ددع جنازتدده إذا مددات و حددب لدده مددا طحددب لن سدده وفددي ال دداب عددن أبددي

ر درة وأبددي أبددوب والب دراء وابددن قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم وقد تكلم باضهم في الحارث ا عور
[  ] 2737حددانا قتي دة حددانا محمدد بدن موسدى المخ ومدي المددني عدن سدايد بدن أبدي سدايد المقبدري

عدن أبددي ر درة قددال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم للمددؤمن علدى المددؤمن سدج خصددال طاددوده إذا
مر

و شهده إذا مات و جي ده إذا دعداه و سدلم عليده إذا ل يده و شدمته إذا عطدل و نصدح لده إذا لداب

أو شهد قال ذا حدب

حسن صحيح ومحمد بن موسى المخ ومدي المددني اقدة روب عنده عبدد الا د

بن محمد وابن أبي فدط
باب ما طقول الااطل إذا عطل
[  ] 2738حدددانا حميددد بددن مسددادة حدددانا ز دداد بددن الر يددع حدددانا حضددرمي مددن ال الجددارود عددن نددافع

أو رجددال عطددل إلددى جنددب بددن عمددر فقددال الحمددد هلل والسددالم علددى رسددول هللا قددال بددن عمددر وأنددا أقددول
الحمددد هلل والسددالم علددى رسددول هللا ولدديل كددذا علمنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علمنددا أو نقددول
الحمد هلل على ل حال قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

ز اد بن الر يع

باب ما جاء يف تشميج الااطل
[  ] 2739حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي حدانا سداياو عدن حكديم بدن دبلدم عدن

أبي بردة عن أبي موسى قال او اليهدود بتااطسدوو عندد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم برجدوو أو طقدول

لهم برحمكم هللا فيقول بهدطكم هللا و صلح بالكم وفي ال اب عن علدي وأبدي أبدوب وسدالم بدن عبيدد وعبدد
هللا بن جا ر وأبي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2740حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن منصددور عددن ددالل
بدن طسداب عدن سددالم بدن عبيدد أندده داو مدع القددوم فدي سد ر فاطددل رجدل مدن القددوم فقدال السدالم علدديكم
فقددال علي د وعلددى أم د فكدداو الرجددل وجددد فددي ن سدده فقددال أمددا إنددي لددم أقددل إال مددا قددال النبددي صددلى هللا
عليه وسلم عطل رجل عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقال السدالم علديكم فقدال النبدي صدلى هللا عليده
وسلم علي وعلى أم إذا عطل أحدد م فليقدل الحمدد هلل رب الادالمين وليقدل لده مدن بدرد عليده برحمد
هللا وليقل طغ ر هللا لنا ولكم قال أبو عيسى ذا حدب
الل بن طساب وسالم رجال

اختل دوا فدي روابتده عدن منصدور وقدد أدخلدوا بدين

[  ] 2741حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أخبرنددا شددع ة أخبرنددي بددن أبددي ليلددى عددن أخيدده

عيسددى بددن عبددد الددرحمن عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلددى عددن أبددي أبددوب أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم قال إذا عطل أحد م فليقل الحمد هلل على دل حدال وليقدل الدذي بدرد عليده برحمد هللا وليقدل دو
بهدطكم هللا و صلح بالكم حدانا محمد بن المطنى حدانا محمد بن جا در حددانا شدع ة عدن بدن أبدي ليلدى

بهذا اإلسناد نحوه قال كذا روب شع ة ذا الحدب

عن بن أبي ليلى عن أبدي أبدوب عدن النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم و دداو بددن أبددي ليلددى طضددطرب فددي ددذا الحدددب

طقددول أحيانددا عددن أبددي أبددوب عددن النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم و قددول أحيانددا عددن علددي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حدددانا محمددد بددن بشددار

ومحمددد بددن طحيددى الطق ددي المددروزي قدداال حدددانا طحيددى بددن سددايد القطدداو عددن بددن أبددي ليلددى عددن أخيدده

عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب ما جاء في إطجاب التشميج بحمد الااطل

[  ] 2742حدددانا بددن أب ددي عمددر ح دددانا سدداياو ع ددن سددليماو التيمددي ع ددن أنددل ب ددن مال د أو رجل ددين
عطسددا عنددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فشددمج أحددد ما ولددم طشددمج ارخددر فقددال الددذي لددم طشددمته طددا
رسول هللا شمج ذا ولم تشدمتني فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إنده حمدد هللا ومند لدم تحمدد هللا

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روي عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء م طشمج الااطل
[  ] 2743حددانا سددو د بددن نصدر أخبرنددا عبددد هللا أخبرنددا عكرمدة بددن عمددار عددن إطداح بددن سددلمة عددن
أبيده قددال عطددل رجددل عنددد رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأنددا شدا د فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسدلم برحمد هللا ادم عطدل الطانيددة والطالطدة فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم دذا رجدل م دوم قددال

أبدو عيسدى ددذا حددب

حسددن صدحيح حدددانا محمدد بددن بشدار حدددانا طحيدى بددن سدايد حدددانا عكرمدة بددن

عمار عن إطاح بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه إال أنه قدال لده فدي الطالدة أندج
م وم قال ذا أصح من حدب

بدن الم داره وقدد روب شدع ة عدن عكرمدة بدن عمدار دذا الحددب

نحدو

رواطدة طحيددى بددن سدايد حددانا بددذل أحمدد بددن الحكددم ال صددري حددانا محمددد بددن جا در حدددانا شددع ة عددن
عكرمددة بددن عمددار بهددذا وروب عبددد الددرحمن بددن مهدددي عددن عكرمددة بددن عمددار نحددو رواطددة بددن الم دداره

وقال له في الطالطة أنج م وم حدانا بذل إسحاو بن منصور حدانا عبد الرحمن بن مهدي
[  ] 2744ح دددانا القاس ددم ب ددن دبن ددار الك ددوفي ح دددانا إس ددحاو ب ددن منص ددور الس ددلولي الك ددوفي ع ددن عب ددد
السالم بن حرب عن ب د بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر بن إسحاو بن أبي طلحدة عدن أمده عدن
أبيهددا قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طشددمج الادداطل االاددا ف د و زاد ف د و ش د ج فشددمته ومو
ش ج فال قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ومسناده مجهول

باب ما جاء في خ ا الصوت وتخمير الوجه عند الاطاح
[  ] 2745حدانا محمد بن وز در الواسدطي حددانا طحيدى بدن سدايد عدن محمدد بدن عجدالو عدن سدمي
عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا عطددل لطددى وجهدده بيددده أو

بطو ه ولا بها صوته قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء إو هللا طحب الاطاح و كره التطاهب
[  ] 2746حدانا بن أبي عمر حدانا سداياو عدن بدن عجدالو عدن المقبدري عدن أبدي ر درة أو رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الاطدداح مددن هللا والتطدداهب مددن الشدديطاو ف د ذا تطدداءب أحددد م فليضددع بددده
ع لى فيه ومذا قال اه اه ف و الشيطاو طضح من جوفه ومو هللا طحدب الاطداح و كدره التطداهب فد ذا قدال
الرجل اه اه إذا تطاءب ف و الشيطاو طضح في جوفه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2747حدانا الحسن بن علدي الخدالل حددانا ب دد بدن داروو أخبرندا بدن أبدي ذئدب عدن سدايد بدن

أبددي سددايد المقبددري عددن أبيدده عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا طحددب
الاطداح و كدره التطداهب فد ذا عطددل أحدد م فقدال الحمدد هلل فحدق علددى دل مدن سدماه أو طقدول برحمد
هللا وأمددا التطدداهب فد د ذا تطدداءب أح ددد م فليددرده مددا اس ددتطاع وال طقددولن دداه دداه ف نمددا ذلد د مددن الش دديطاو
صددحيح و ددذا أصددح مددن حدددب

بددن عجددالو وابددن أبددي ذئددب

طضددح مندده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

علي بن المدبني عن طحيى بن سدايد قدال قدال محمدد بدن عجدالو أحادبد

سدايد المقبدري روب باضدها

اح ظ لحدب

سدايد المقبدري وأابدج مدن محمدد بدن عجدالو قدال سدماج أبدا الاطدار ال صدري بدذ ر عدن

سددايد عددن أبددي ر درة وروي باضددها عددن سددايد عددن رجددل عددن أبددي ر درة واخددتلط علددي فجالتهددا عددن
سايد عن أبي ر رة

باب ما جاء إو الاطاح في الصالة من الشيطاو
[  ] 2748حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن أبددي اليق دداو عددن عدددي بددن اابددج عددن أبيدده عددن
جده رفاه قال الاطاح والنااح والتطاهب في الصالة والحيا والقديء والرعداب مدن الشديطاو قدال أبدو
عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

شددر عددن أبددي اليق دداو قددال وسددالج محمددد بددن

إسددماعيل عددن عدددي بددن اابددج عددن أبيدده عددن جددده قلددج لدده مددا اسددم جددد عدددي قددال ال أدري وذ ددر عددن
طحيى بن ماين قال أسمه دبنار
باب رايية أو طقام الرجل من مجلسه ام طجلل فيه

[  ] 2749حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن أبوب عن نافع عن بدن عمدر أو رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم قال ال طقم أحد م أخاه من مجلسه ام طجلل فيه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2750حدددانا الحسددن بددن علددي أخبرنددا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن ال ددري عددن سددالم عددن بددن
عمدر قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم ال طقددم أحددد م أخدداه مدن مجلسدده اددم طجلدل فيدده قددال أبددو
عيسى ذا حدب

صحيح قال و او الرجل طقوم البن عمر فال طجلل فيده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صحيح
باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ام رجع إليه فهو أحق به
[  ] 2751حدانا قتي ة حددانا خالدد بدن عبدد هللا الواسدطي عدن عمدرو بدن طحيدى عدن محمدد بدن طحيدى
بن ح او عن عمه واسع بن ح او عن و ب بن حذط ة أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال الرجدل

أحدق بمجلسده ومو خدرق لحاجتدده ادم عداد فهدو أحددق بمجلسده قدال أبدو عيسددى دذا حددب
لر ب وفي ال اب عن أبي بكرة وأبي سايد وأبي ر رة

حسدن صددحيح

باب ما جاء في رايية الجلوح بين الرجلين بغير إذنهما
[  ] 2752حدانا سو د أخبرندا عبدد هللا أخبرندا أسدامة بدن ز دد حدداني عمدرو بدن شدايب عدن أبيده عدن

عب ددد هللا ب ددن عم ددرو أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وسد دلم ق ددال ال طح ددل الرج ددل أو ط ددرو ب ددين أان ددين إال
ب ذنهما قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه عامر ا حول عن عمرو بن شايب أطضا

باب ما جاء في رايية القاود وسط الحلقة
[  ] 2753حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا أخبرنددا شددع ة عددن قتددادة عددن أبددي مجل د أو رجددال قاددد وسددط

حلقة فقال حذط ة ملاوو على لساو محمد أو لان هللا على لساو محمدد صدلى هللا عليده وسدلم مدن قادد
وسط الحلقة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو مجل أسمه الحق بن حميد

باب ما جاء في رايية نيام الرجل للرجل
[  ] 2754حددانا عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا ع داو أخبرنددا حمداد بدن سدلمة عدن حميدد عدن أنددل
قدال لدم طكدن شدخص أحدب إلديهم مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال و دانوا إذا رأوه لدم طقومدوا لمددا

طالموو من ار يته لذل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 2755حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا قبيصددة حدددانا سدداياو عددن حبيددب بددن الشددهيد عددن أبددي
مجلد قدال خددرق مااو دة فقدام عبددد هللا بدن ال يدر وابددن صد واو حدين رأوه فقددال اجلسدا سدماج رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم طقدول مدن سدره أو بتمطدل لده الرجدال نيامدا فليتبدوأ مقادده مدن الندار وفدي ال داب عدن
أبدي أمامدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن حدددانا نداد حددانا أبدو أسدامة عدن حبيدب بدن الشدهيد عددن

أبي مجل عن مااو ة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله
باب ما جاء في تقليم ا ر ار

[  ] 2756حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل وليددر واحددد قددالوا حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن

ال ددري عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خمددل مددن
ال طرة االستحداد والختاو وقص الشارب ونتف اإلبط وتقليم ا ر ار قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح
[  ] 2757حدددانا قتي ددة و ندداد قدداال حدددانا و يددع عددن ز ر ددا بددن أبددي ازئدددة عددن مصدداب بددن شددي ة عددن
طلددق بددن حبيددب عددن عبددد هللا بددن ال يددر عددن عائش دة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال عشددر مددن
ال ط درة قددص الشددارب ومع دداء اللحيددة والس دواه واالستنشدداو وقددص ا ر ددار ولسددل الب دراجم ونتددف اإلبددط

وحلق الاانة وانتقدا
عبيد انتقدا

المداء قدال ز ر دا قدال مصداب ونسديج الااشدرة إال أو تكدوو المضمضدة قدال أبدو

المداء االسدتنجاء بالمداء وفدي ال داب عدن عمدار بدن طاسدر وابدن عمدر وأبدي ر درة قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن

باب في التوقيج في تقليم ا ر ار وأخذ الشارب
[  ] 2758حدانا إسحاو بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدانا صددقة بدن موسدى أبدو

محمد صاحب الدقيق حدانا أبو عمراو الجوني عن أنل بن مال عن النبي صلى هللا عليده وسدلم أنده
وقج لهم في ل أر اين ليلة تقليم ا ر ار وأخذ الشارب وحلق الاانة
[  ] 2759حدددانا قتي ددة حدددانا جا ددر بددن سددليماو عددن أبددي عم دراو الجددوني عددن أنددل بددن مال د قددال
وقددج لنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددص الشددارب وتقلدديم ا ر ددار وحلددق الاانددة ونتددف اإلبددط ال
بتره أكطر من أر اين بوما قال ذا أصح من حدب

ا ول وصدقة بن موسى ليل عند م بالحافظ

باب ما جاء في قص الشارب
[  ] 2760حدددانا محمددد بددن عمددر بددن الوليددد الكندددي الكددوفي حدددانا طحيددى بددن ادم عددن إس درائيل عددن

سماه عن عكرمة عن بن ع اح قال او النبي صلى هللا عليه وسلم طقص أو طاخدذ مدن شدار ه و داو
إبراييم خليل الرحمن ط اله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 2761حدانا أحمد بن منيع حدانا عبيدة بدن حميدد عدن بوسدف بدن صدهيب عدن حبيدب بدن طسدار
عن ز د بن أرقم أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال مدن لدم طاخدذ مدن شدار ه فلديل مندا وفدي ال داب
حسن صحيح حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن

عن المغيرة بن شع ة قال أبو عيسى ذا حدب
سايد عن بوسف بن صهيب بهذا اإلسناد نحوه
باب ما جاء في ا خذ من اللحية

[  ] 2762حدانا ناد حدانا عمر بن اروو عن أسامة بن ز د عن عمرو بن شدايب عدن أبيده عدن
جددده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طاخددذ مددن لحيتدده مددن عرضددها وطولهددا قددال أبددو عيسددى ددذا
حددب

لر دب وسددماج محمدد بددن إسدماعيل طقدول عمددر بدن دداروو مقدارب الحددب

لديل إسددناده أصددال أو قدال بن ددرد بدده إال دذا الحدددب

مددن عرضددها وطولهددا ال نارفدده إال مددن حدددب

ال أعددرب لده حدددبطا

دداو النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم طاخددذ مددن لحيتده

عمددر بددن دداروو ورأبتدده حسددن ال درأي فددي عمددر قددال أبددو

عيسى وسماج قتي دة طقدول عمدر بدن داروو داو صداحب حددب

و داو طقدول اإلطمداو قدول وعمدل قدال

سماج قتي ة حدانا و يع بن الجراي عن رجل عن ادور بدن ب دد أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نصدب

المنجنيق على أ ل الطائف قال قتي ة قلج لو يع من ذا قال صاح كم عمر بن اروو
باب ما جاء في إع اء اللحية

[  ] 2763حددانا الحسدن بدن علدي الخدالل حددانا عبدد هللا بددن نميدر عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن نددافع
عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أح وا الشوارب وأع وا اللحى قال أبدو عيسدى دذا

حدب

صحيح

[  ] 2764حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال عن أبي بكر بن نافع عن أبيده عدن بدن عمدر أو
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أمرنددا ب ح دداء الش دوارب ومع دداء اللحددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو

بكر بن نافع و مولى بن عمر اقة وعمر نافع اقة وعبد هللا بن نافع مولى بن عمر طضاف

باب ما جاء في وضع إحدب الرجلين على ا خرب مستل يا
[  ] 2765حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي وليددر واحددد قددالوا حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن

ال دري عدن ع داد بدن تمديم عدن عمده أنده رأب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مسدتل يا فدي المسدجد واضداا
إحددب رجليده علدى ا خدرب قدال أبدو عيسدى دذا حددب

بن ز د بن عاصم المازني

حسدن صدحيح وعدم ع داد بدن تمديم دو عبدد هللا

باب ما جاء في الكرايية في ذل
[  ] 2766حدانا عبيد بن أس اط بن محمد القرشي حدانا أبي حدانا سدليماو التيمدي عدن خدداح عدن
أبي ال ير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إذا اسدتلقى أحدد م علدى رهدره فدال طضدع
إحددب رجليدده علدى ا خددرب ددذا حددب

رواه ليددر واحدد عددن سددليماو التيمدي وال طاددرب خدداح ددذا مددن

[  ] 2767حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن أبددي ال يددر عددن جددابر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

و وقد روب له سليماو التيمي لير حدب

نهددى عددن اشددتمال الصددماء واالحت دداء فددي اددوب واحددد وأو برفددع الرجددل إحدددب رجليدده علددى ا خددرب و ددو
مستلق على رهره قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

باب ما جاء في رايية اإلضطجاع على ال طن
[  ] 2768حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عبدددة بددن سددليماو وعبددد الددرحيم عددن محمددد بددن عمددرو حدددانا أبددو

سددلمة عددن أبددي ر درة قددال رأب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم رجددال مضددطجاا علددى بطندده فقددال إو
ذه ضجاة ال طحبها هللا وفي ال داب عدن طه دة وابدن عمدر قدال أبدو عيسدى وروب طحيدى بدن أبدي طيدر
ذا الحدب

عن أبي سدلمة عدن طعديل بدن طه دة عدن أبيده و قدال طخ دة والصدحيح طه دة وقدال بادا

الح ام الصحيح طخ ة و قال طغ ة طعيل و من الصحابة
باب ما جاء في ح ظ الاورة

[  ] 2769حدانا محمد بن بشار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا بهد بدن حكديم حدداني أبدي عدن جددي
قال قلج طا رسدول هللا عوراتندا مدا نداتي منهدا ومدا ندذر قدال اح دظ عورتد إال مدن زوجتد أو ممدا ملكدج

طمين فقال الرجدل طكدوو مدع الرجدل قدال إو اسدتطاج أو ال ب ار دا أحدد فافادل قلدج والرجدل طكدوو خاليدا
قددال فدداهلل أحددق أو طسددتحيا مندده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

القشري وقد روب الجر ري عن حكيم بن مااو ة و و والد به

حسددن وجددد به د اسددمه مااو ددة بددن حيدددة

باب ما جاء في اإلتكاء
[  ] 2770ح دددانا ع دداح ب ددن محم ددد ال دددوري ال غ دددادي ح دددانا إس ددحاو ب ددن منص ددور الك ددوفي أخبرن ددا
إسدرائيل عددن سددماه بددن حددرب عددن جددابر بددن سددمرة قددال أربددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم متك ددا علددى

وسادة على طساره قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن لر دب وروب ليدر واحدد دذا الحددب

عدن إسدرائيل

عن سماه عن جابر بن سمرة قال رأبج النبي صلى هللا عليه وسلم متك دا علدى وسدادة ولدم بدذ ر علدى
طساره
[  ] 2771حدددانا بوسددف بددن عيسددى حدددانا و يددع عددن إس درائيل عددن سددماه بددن حددرب عددن جددابر بددن
سمرة قال رأبج النبي صلى هللا عليه وسلم متك ا على وسادة ذا حدب

صحيح

باب
[  ] 2772حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن إسدماعيل بدن رجداء عدن أوح بدن ضدماج

عددن أبددي مسدداود أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال بددؤم الرجددل فددي سددلطانه وال طجلددل علددى
تكرمته إال ب ذنه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أو الرجل أحق بصدر دابته
[  ] 2773حدانا أبدو عمدار الحسدين بدن حر د

حددانا علدي بدن الحسدين بدن واقدد حدداني أبدي حدداني

عبددد هللا بددن بر دددة قددال سددماج أبددي بر دددة طقددول بينمددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طمشددي إذ جدداءه رجددل

ومادده حمددار فقددال طددا رسددول هللا ار ددب وتدداخر الرجددل فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نددج أحددق
بصدر دابت إال أو تجاله لي قدال قدد جالتده لد قدال فر دب قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب

من ذا الوجه وفي ال اب عن نيل بن ساد بن ع ادة
باب ما جاء في الرخصة في إتخاذ ا نماط
[  ] 2774حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهددي حددانا سداياو عدن محمدد بدن المنكددر

عن جابر قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دل لكدم أنمداط قلدج وأندى تكدوو لندا أنمداط قدال أمدا

إنها ستكوو لكم أنماط قال فانا أقول المرأتي أخرب عندي أنماطد فتقدول ألدم طقدل النبدي صدلى هللا عليده

وسلم إنها ستكوو لكم أنماط قال فادعها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ر وب االاة على دابة
[  ] 2775حدددانا ع دداح الانبددري حدددانا النضددر بددن محمددد ددو الجرشددي اليمددامي حدددانا عكرمددة بددن

عمار عن إطاح بن سلمة عن أبيه قال لقد قدت نبي هللا صلى هللا عليده وسدلم والحسدن والحسدين علدى
بغلته الشه اء حتى أدخلته حجرة النبي صلى هللا عليه وسلم دذا قدامده و دذا خل ده وفدي ال داب عدن بدن
ع اح وعبد هللا بن جا ر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

باب ما جاء في ن رة الم اجاة
[  ] 2776حددانا أحمددد بددن منيدع حدددانا شدديم أخبرندا بددونل بددن عبيدد عددن عمددرو بدن سددايد عددن أبددي
زرعة بن عمرو بن جر ر عن جر ر بن عبد هللا قدال سدالج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن ن درة
ال جاة فامرني أو أصرب بصري قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو زرعدة بدن عمدرو أسدمه

رم
[  ] 2777حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن أبددي ر ياددة عددن بددن بر دددة عددن أبيدده رفادده قددال طددا

علي ال تت ع الن رة الن رة ف و ل ا ولى وليسدج لد ارخدرة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ال نارفه إال من حدب

شر

حسدن لر دب

باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال
[  ] 2778حدددانا سددو د حدددانا عبددد هللا أخبرنددا بددونل بددن ب ددد عددن بددن شددهاب عددن نبهدداو مددولى أم
سلمة أنه ح داه أو أم سلمة حداته أنها انج عندد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وميموندة قالدج فبيندا
نحن عنده أقبل بن أم مكتوم فدخل عليده وذلد بادد مدا أمرندا بالحجداب فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم احتج ددا مندده فقلددج طددا رسددول هللا ألدديل ددو أعمددى ال ب ص درنا وال طارفنددا فقددال رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم أفامياواو أنتما ألستما ت صرانه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إال ب ذو ا زواق
[  ] 2779حدددانا سددو د حدددانا عبددد هللا أخبرنددا شددع ة عددن الحكددم عددن ذ دواو عددن مددولى عمددرو بددن
الااصددي أو عمددرو بددن الااصددي أرسددله إلددى علددي طسددتاذنه علددى أسددماء بنددج عمدديل فدداذو لدده حتددى إذا
فددرغ مددن حاجتدده سددال المددولى عمددرو بددن الااصددي عددن ذل د فقددال إو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
نهانددا أو ندددخل علددى النسدداء بغيددر إذو أزواجهددن وفددي ال دداب عددن ع ددة بددن عددامر وعبددد هللا بددن عمددرو
وجابر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في تحذبر فتنة النساء
[  ] 2780حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى الصددنااني حدددانا الماتمددر بددن سددليماو عددن أبيدده عددن أبددي
عطماو عن أسدامة بدن ز دد وسدايد بدن ز دد بدن عمدرو بدن ن يدل عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا
تر ج باددي فدي النداح فتندة أضدر علدى الرجدال مدن النسداء قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وقدد روب دذا الحددب

حسدن صدحيح

ليدر واحدد مددن الطقدات عدن سدليماو التيمدي عدن أبددي عطمداو عدن أسدامة بدن ز ددد

عن النبي صلى هللا عليه وسلم ولم بذ روا فيه عن سايد بن ز د بن عمرو بن ن يدل وال نالدم أحددا قدال

عن أسامة بن ز د وسايد بدن ز دد ليدر الماتمدر وفدي ال داب عدن أبدي سدايد حددانا بدن أبدي عمدر حددانا

ساياو عن سليماو التيمي عن أبي عطماو عن أسامة بن ز د عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
باب ما جاء في رايية إتخاذ القصة
[  ] 2781حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا أخبرنددا بددونل عددن ال ددري أخبرنددا حميددد بددن عبددد الددرحمن أندده

سمع مااو ة بالمدبنة طخطب طقول أبن علمداه م طدا أ دل المدبندة إندي سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسدلم بنهدى عددن دذه القصددة و قدول إنمدا لكددج بندو إسدرائيل حدين اتخدذ ا نسدداه م قدال أبددو عيسدى ددذا
حدب

حسن وقد روي من لير وجه عن مااو ة

باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
[  ] 2782حدانا أحمد بن منيع حدانا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراييم عدن علقمدة عدن عبدد
هللا أو النبي صلى هللا عليه وسلم لان الواشمات والمستوشمات والمتنمصدات مبتغيدات للحسدن مغيدرات
خلق هللا قال ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه شع ة ولير واحد من ا ئمة عن منصور

[  ] 2783حدددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره عددن عبيددد هللا بددن عمددر عددن نددافع عددن بددن عمددر
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لاددن هللا الواصددلة والمستوصددلة والواشددمة والمستوشددمة قددال نددافع
الوشددم فددي اللطددة قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح وفددي ال دداب عددن عائشددة وماقددل بددن طسددار وأسددماء بنددج

أبي بكر وابن ع اح حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع
عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه ولدم بدذ ر فيده طحيدى قدول ندافع قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء
[  ] 2784حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود الطيالسددي حدددانا شددع ة و مددام عددن قتددادة عددن

عكرم ددة ع ددن ب ددن ع دداح ق ددال لا ددن رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم المتش ددبهات بالرج ددال م ددن النس دداء
والمتشبهين بالنساء من الرجال قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2785حددانا الحسدن بددن علدي الخددالل حددانا عبدد الددرزاو أخبرندا مامددر عدن طحيدى بددن أبدي طيددر
وأبددوب عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال لاددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المخنطددين مددن الرجددال
والمترجالت من النساء قال ذا حدب

حسن وفي ال اب عن عائشة

باب ما جاء في رايية خروق المرأة متاطرة
[  ] 2786حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد القطدداو عددن اابددج بددن عمددارة الحن ددي عددن

لن دديم ب ددن ن دديل ع ددن أب ددي موس ددى ع ددن النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال ددل ع ددين زاني ددة والمد درأة إذا
اسدتاطرت فمدرت بدالمجلل فهدي ددذا و دذا طاندي زانيدة وفددي ال داب عدن أبدي ر درة قدال أبدو عيسدى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في طيب الرجال والنساء
[  ] 2787حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود الج ري عن سداياو عدن الجر دري عدن أبدي نضدرة

عن رجل عن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طيدب الرجدال مدا رهدر ر حده وخ دي
لونده وطيددب النسداء مددا رهدر لوندده وخ ددي ر حده حدددانا علدي بددن حجددر أخبرندا إسددماعيل بدن إبدراييم عددن

الجر ري عن أبي نضرة عن الط اوي عن أبي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بمانداه قدال
أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن إال أو الط دداوي ال نارفدده إال فددي ددذا الحدددب

وال ناددرب اسددمه وحدددب

إسماعيل بن إبراييم أتم وأطول
[  ] 2788حدددا نا محمددد ب ددن بشددار حدددانا أب ددو بكددر الحن ددي ع ددن سددايد عددن قت ددادة عددن الحسددن ع ددن
عمراو بن حصين قال قال لي النبي صلى هللا عليه وسدلم إو خيدر طيدب الرجدل مدا رهدر ر حده وخ دي
لونه وخير طيب النساء ما رهر لونه وخ ي ر حه ونهدى عدن ميطدرة ا رجدواو دذا حددب
من ذا الوجه
باب ما جاء في رايية رد الطيب

حسدن لر دب

[  ] 2789حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الدرحمن بدن مهددي حددانا عد رة بدن اابدج عدن امامدة بدن
عبددد هللا قددال دداو أنددل ال بددرد الطيددب وقددال أنددل إو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو ال بددرد الطيددب
وفي ال اب عن أبي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2790حددانا قتي ددة حددانا بددن أبدي فدددط عددن عبدد هللا بددن مسدلم عددن أبيدده عدن بددن عمدر قددال قددال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددالث ال تددرد الوسددائد والددد ن واللددبن الددد ن طانددي بدده الطيددب قددال أبددو
عيسى ذا حدب

لر ب وعبد هللا و بن مسلم بن جندب و و مدني

[  ] 2791حددانا عطمداو بدن مهددي حددانا محمدد بدن خلي ددة أبدو عبدد هللا بصدري وعمدر بدن علدي قدداال
حدانا ب د بن زر ع عن حجاق الصواب عن حناو عدن أبدي عطمداو النهددي قدال قدال رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم إذا أعطي أحد م الر حاو فال برده ف نه خرق من الجنة قدال دذا حددب
إال من دذا الوجد ه وال نادرب حناندا إال فدي الحيد

لر دب ال نارفده

وأبدو عطمداو النهددي أسدمه عبدد الدرحمن بدن مدل وقدد

أدره زمن النبي صلى هللا عليه وسلم ولم بره ولم طسمع منه
باب في رايية م اشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة
[  ] 2792حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن شددقيق بددن سددلمة عددن عب دد هللا قددال قددال

رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال ت اشددر المدرأة المدرأة حتدى تصد ها ل وجهددا انمددا بن ددر إليهددا قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2793حدانا عبد هللا بن أبي ز اد حدانا ز د بدن ح داب أخبرندي الضدحاه بدن عطمداو أخبرندي ز دد

بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبدي سدايد الخددري عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال

بن ر الرجل إلى عدورة الرجدل وال تن در المدرأة إلدى عدورة المدرأة وال ط ضدي الرجدل إلدى الرجدل فدي الطدوب
الواحد وال ت ضي المرأة إلى المرأة في الطوب الواحد قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في ح ظ الاورة

حسن لر ب صحيح

[  ] 2794حدانا أحمد بن منيع حدانا مااذ بن مااذ و د بن اروو قداال حددانا بهد بدن حكديم عدن
أبيه عن جده قال قلج طا نبي هللا عوراتنا مدا نداتي منهدا ومدا ندذر قدال أح دظ عورتد إال مدن زوجتد أو
ما ملكج طمين قلج طا رسدول هللا إذا داو القدوم باضدهم فدي بادا قدال إو اسدتطاج أو ال ب ار دا أحدد
فددال ب ار ددا قددال قلددج طددا نبددي هللا إذا دداو أحدددنا خاليددا قددال فدداهلل أحددق أو طسددتحيي مندده الندداح قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء أو ال خذ عورة
[  ] 2795حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن أبي النضر مولى عمدر بدن عبيدد هللا عدن زرعدة بدن
مسدلم بدن جر دد ا سدلمي عدن جدده جر دد قدال مدر النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بجر دد فدي المسدجد وقددد
انكشف فخذه فقال إو ال خذ عورة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن ما أرب إسناده بمتصل

[  ] 2796حدددانا واصددل بددن عبددد ا علددى الكددوفي حدددانا طحيددى بددن ادم عددن إس درائيل عددن أبددي طحيددى
عن مجا د عن بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال خذ عورة
[  ] 2797حدانا واصل بن عبد ا على حدانا طحيى بن ادم عن الحسن بدن صدالح عدن عبدد هللا بدن
محمدد بدن عقيدل عدن عبدد هللا بدن جر دد ا سدلمي عددن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال خددذ

عورة قال ذا حدب

حسن لر ب من ذا وفي ال داب عدن علدي ومحمدد بدن عبدد هللا بدن جحدل ولابدد

هللا بن جحل صح ة و بنه محمد صح ة
[  ] 2798حدانا الحسن بن علي الخالل حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامدر عدن أبدي ال نداد أخبرندي بدن
جر د عن أبيه أو النبي صلى هللا عليه وسلم مر به و و اشف عن فخذه فقدال النبدي صدلى هللا عليده
وسلم لط فخذه ف نها من الاورة قال أبو عيسى ذا حدب
باب ما جاء في الن افة

حسن

[  ] 2799حدانا محمد بن بشار حدانا أبو عامر الاقدي حدانا خالد بدن إليداح و قدال بدن إطداح عدن

صددالح بددن أبددي حسدداو قددال سددماج سددايد بددن المسدديب طقددول إو هللا طيددب طحددب الطيددب ن يددف طحددب
الن افة ر م طحب الكرم جواد طحب الجدود فن دوا أراه قدال أفنيدتكم وال تشدبهوا بداليهود قدال فدذ رت ذلد
لمهدداجر بددن مسددمار فقددال حدانيدده عددامر بددن سدداد بددن أبددي وقددا
وسلم مطله إال أنه قال ن وا أفنيتكم قال أبو عيسى ذا حدب

عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده
لر ب وخالد بن إلياح طضاف

باب ما جاء في االستتار عند الجماع
[  ] 2800حددانا أحمددد بددن محمددد بددن نيد ه ال غدددادي حدددانا ا سددود بددن عدامر حدددانا أبددو محيدداة عددن
ليد

عددن نددافع عددن بدن عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قددال إطدداكم والتادري فد و ماكددم مددن ال

ط ارقكم إال عند الغائط وحين ط ضي الرجل إلدى أ لده فاسدتحيو م وأكرمدو م قدال أبدو عيسدى دذا حددب
لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه وأبو محياة اسمه طحيى بن طالى

باب ما جاء في دخول الحمام
[  ] 2801حدانا القاسم بن دبنار الكوفي حدانا مصاب بن المقدام عدن الحسدن بدن صدالح عدن ليد
بددن أبددي سددليم عددن طدداوح عددن جددابر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن دداو بددؤمن بدداهلل واليددوم
ارخدر فددال بدددخل الحمددام بغيددر إزار ومددن دداو بددؤمن بدداهلل واليددوم ارخددر فددال بدددخل حليلتدده الحمددام ومددن

كدداو بددؤمن بدداهلل واليددوم ارخددر فددال طجلددل علددى مائدددة بدددار عليهددا بددالخمر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن لر ب ال نارفه من حدب

طاوح عن جابر إال من ذا الوجه قال محمد بن إسدماعيل ليد

أبددي سددليم صدددوو ور مددا بهددم فددي الشدديء قددال محمددد بددن إسددماعيل وقددال أحمددد بددن حنبددل لي د
بحدبطه او لي

برفع أشياء ال برفاها ليره فلذل ضا وه

بدن

ال ط ددري

[  ] 2802حددانا محمدد بددن بشدار حددانا عبددد الدرحمن بدن مهدددي حددانا حمداد بددن سدلمة عدن عبددد هللا
بن شداد ا عرق عن أبي عذرة و او قد أدره النبي صدلى هللا عليده وسدلم عدن عائشدة أو النبدي صدلى

هللا عليه وسلم نهى الرجدال والنسداء عدن الحمامدات ادم رخدص للرجدال فدي الميدازر قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

ال نارفه إال من حدب

حماد بن سلمة ومسناده ليل بذاه القائم

[  ] 2803حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أن انددا شددع ة عددن منصددور قددال سددماج سددالم بددن
أبددي الجاددد طحدددث عددن أبددي الملدديح الهددذلي أو نسدداء مددن أ ددل حمددص أو مددن أ ددل الشددام دخلددن علددى
عائشة فقالدج أندتن الالتدي بددخلن نسداه ن الحمامدات سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدا
مددن ام درأة تضددع أايابهددا فددي ليددر بيددج زوجهددا إال تكددج السددتر بينهددا و ددين ر هددا قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن

باب ما جاء أو المالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة وال لب
[  ] 2804حدانا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخالل وعبد بن حميد ولير واحدد والل دظ للحسدن

بن علي قالوا حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عن ال ري عن عبيدد هللا بدن عبدد هللا بدن عت دة أنده سدمع

ب ددن ع دداح طق ددول س ددماج أب ددا طلح ددة طق ددول س ددماج رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم طق ددول ال ت دددخل
المالئكة بيتا فيه لب وال صورة تماايل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2805حدانا أحمد بن منيدع حددانا روي بدن ع دادة حددانا مالد بدن أندل عدن إسدحاو بدن عبدد هللا

بددن أبددي طلحددة أو ارفددع بددن إسددحاو أخب دره قددال دخلددج أنددا وعبددد هللا بددن أبددي طلحددة علددى أبددي سددايد

الخدددري ناددوده فقددال أبددو سددايد أخبرنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو المالئكددة ال تدددخل بيتددا فيدده
تماايل أو صورة ش إسحاو ال بدري أبهما قال قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2806حددانا سددو د أخبرنددا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا بدونل بددن أبددي إسددحاو حدددانا مجا ددد قددال
حدددانا أبددو ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أتدداني جبر ددل فقددال إنددي نددج أتيتد ال ارحددة
فلددم طمنانددي أو أكددوو دخلددج علي د البيددج الددذي نددج فيدده إال أندده دداو فددي بدداب البيددج تمطددال الرجددال

و دداو فددي البيددج ق درام سددتر فيدده تماايددل و دداو فددي البيددج لددب فمددر ب درأح التمطددال الددذي بال دداب فليقطددع
فليصير هي ة الشجرة ومدر بالسدتر فليقطدع و جادل منده وسدادتين منتبدذتين بوطدوو ومدر بالكلدب فيخدرق
ف ال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و داو ذلد الكلدب جدروا للحسدن أو الحسدين تحدج نضدد لده فدامر
به فاخرق قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وفي ال اب عن عائشة وأبي طلحة

باب ما جاء في رايية ل ل الماص ر للرجل والقسي
[  ] 2807حددانا ع داح بدن محمدد ال غددادي حددانا إسددحاو بدن منصدور أخبرندا إسدرائيل عدن بدن أبددي
نجيح عن مجا د عن عبد هللا بن عمرو قال مر رجل وعليه او او أحمراو فسلم على النبدي صدلى هللا
عليه وسلم فلم برد النبي صلى هللا عليده وسدلم عليده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

الوجه ومانى ذا الحدب

حسدن لر دب مدن دذا

عند أ ل الالم أنهدم ر دوا لد ل الماصد ر و أروا أو مدا صد بدالحمرة بالمددر

أو لير ذل فال باح به إذا لم طكن ماص ار
[  ] 2808حدانا قتي دة حددانا أبدو ا حدو

عدن أبدي إسدحاو عدن بيدرة بدن بدر م قدال قدال علدي نهدى

رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ع ددن خ دداتم ال ددذ ب وع ددن القس ددي وع ددن الميطد درة وع ددن الجا ددة ق ددال أب ددو
و و شراب بتخذ بمصر من الشاير قال ذا حدب

ا حو

حسن صحيح

[  ] 2809حددانا محمدد بددن بشدار حدددانا محمدد بدن جا ددر وعبدد الددرحمن بدن مهددي قدداال حددانا شددع ة
عن ا شا

بن سليم عن مااو ة بن سو د بن مقدرو عدن البدراء بدن عدازب قدال أمرندا رسدول هللا صدلى

هللا عل يدده وسددلم بس د ع ونهانددا عددن س د ع أمرنددا بات دداع الجنددازة وعيددادة المددر ا وتشددميج الادداطل ومجابددة
الددداعي ونصددر الم لددوم ومب درار القسددم ورد السددالم ونهانددا عددن س د ع عددن خدداتم الددذ ب أو حلقددة الددذ ب

وانيددة ال ض ددة ول د ل الحر ددر وال دددب اق واإلسددتبرو والقس ددي ق ددال أبددو عيس ددى ددذا حدددب
وأشا

بن سليم و أشا

حس ددن ص ددحيح

بن أبي الشاطاء اسمه سليم بن ا سود

باب ما جاء في ل ل البيا
[  ] 2810حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن حبيددب بددن أبددي

حبيددب بددن أبددي اابددج عددن ميمددوو بددن أبددي شددبيب عددن سددمرة بددن جندددب قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم أل س دوا البيددا

ف نهددا أطهددر وأطيددب و ندوا فيهددا موتدداكم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح وفي ال اب عن بن ع اح وابن عمر
باب ما جاء في الرخصة في ل ل الحمرة للرجال

حسددن

[  ] 2811حدانا ناد حدانا عبطر بن القاسم عن ا شا

و و بن سوار عن أبي إسدحاو عدن جدابر

بددن سددمرة قددال أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ليلددة إضددحياو فجالددج أن ددر إلددى رسددول هللا
صدلى هللا عليدده وسدلم وملددى القمدر وعليدده حلددة حمدراء فد ذا دو عندددي أحسددن مدن القمددر قدال أبددو عيسددى
حسدن لر ددب ال نارفده إال مددن حدددب

دذا حدددب

ا شدا

وروب شددع ة والطدوري عددن أبدي إسددحاو عددن

البدراء بددن عددازب قددال أربددج علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حلددة حم دراء حدددانا بددذل محمددود بددن
ليالو حدانا و يع حدانا ساياو عن أبي إسحاو وحدانا محمد بن بشار حددانا محمدد بدن جا در حددانا
شدع ة عددن أبددي إسددحاو بهددذا وفددي الحدددب

إسحاو عن الب ارء أصدح أو حددب

ددالم أكطددر مددن ددذا قددال سددالج محمدددا قلددج لدده حدددب

أبددي

جدابر بدن سدمرة فدرأب دال الحددبطين صدحيحا وفدي ال داب عدن البدراء

وأبي جحي ة
باب ما جاء في الطوب ا خضر
[  ] 2812حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي حدانا عبيدد هللا بدن إطداد بدن ل ديط عدن
أبيدده عددن أبددي رمطددة قددال أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وعليدده بددرداو أخضدراو قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال مدن حددب

عبيدد هللا بدن إطداد وأبدو رمطدة التيمدي طقدال أسدمه حبيدب

بن حياو و قال أسمه رفاعة بن بطر ي
باب ما جاء في الطوب ا سود
[  ] 2813حددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا طحيدى بددن ز ر ددا بددن أبددي ازئددة أخبرنددي أبددي عددن مصدداب بددن

شي ة عن صداية بندج شدي ة عدن عائشدة قالدج خدرق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ذات لدداة وعليده مدرط
من شار أسود قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

باب ما جاء في الطوب ا ص ر
[  ] 2814حدانا عبد بن حميدد حددانا ع داو بدن مسدلم الصد ار أبدو عطمداو حددانا عبدد هللا بدن حسداو

أندده حداتدده جدددتاه صدداية بنددج علي ددة ودحي ددة بنددج علي ددة حددداتاه عددن قيلددة بنددج مخرمددة و انتددا ر يبتيهددا

وقيلة جدة أبيهما أم أمده أنهدا قالدج قددمنا علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدذ رت الحددب

بطولده

حتددى جدداء رجددل وقددد ارت اددج الشددمل فقددال السددالم علي د طددا رسددول هللا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم وعليد السددالم ورحمددة هللا وعليدده تانددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أسددمال مليتددين انتددا ب ع دراو
وقد ن ضتا ومع النبي صلى هللا عليده وسدلم عسديب نخلدة قدال أبدو عيسدى حددب

حدب

عبد هللا بن حساو

قيلدة ال نارفده إال مدن

باب ما جاء في رايية الت ع ر والخلوو للرجال
[  ] 2815حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د قال ي وحدانا إسحاو بن منصدور حددانا عبدد الدرحمن بدن
مهدي عن حماد بن ز د عن عبد الا

بن صهيب عن أنل بدن مالد قدال نهدى رسدول هللا صدلى هللا

عن إسماعيل بن علية عن عبد الا

بن صهيب عن أندل أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى عدن

عليدده وسددلم عددن الت ع ددر للرجددال قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حس دن صددحيح وروب شددع ة ددذا الحدددب

الت ع ددر حدددانا بددذل عبيددد هللا بددن عبددد الددرحمن حدددانا ادم عددن شددع ة قددال أبددو عيسددى ومانددى راييددة
الت ع ر للرجال أو بت ع ر الرجل طاني أو بتطيب به
[  ] 2816حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود الطيالسي عدن شدع ة عدن عطداء بدن السدائب قدال
سددماج أبددا ح ددص بددن عمددر طحدددث عددن طالددى بددن م درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أبصددر رجددال
متخلقا قدال اذ دب فالسدله ادم ألسدله ادم ال تادد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد اختلدف باضدهم

في ذا اإلسناد عن عطاء بن السائب قال علي قال طحيدى بدن سدايد مدن سدمع مدن عطداء بدن السدائب
قدطما فسماعه صحيح وسماع شع ة وساياو من عطاء بن السائب صحيح إال حدبطين عدن عطداء بدن

السائب عن زاذاو قال شع ة سدماتهما منده بدوخرة قدال أبدو عيسدى طقدال إو عطداء بدن السدائب داو فدي
اخر أمره قد ساء ح ه وفي ال اب عن عمار وأبي موسى وأنل وأبو ح ص و أبو ح ص بن عمر
باب ما جاء في رايية الحر ر والدب اق
[  ] 2817حدانا أحمد بدن منيدع حددانا إسدحاو بدن بوسدف ا زرو حددانا عبدد الملد بدن أبدي سدليماو

حداني مولى أسماء عن بن عمر قال سماج عمر بذ ر أو النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال مدن لد ل
الحر ر فدي الددنيا لدم بل سده فدي ارخدرة وفدي ال داب عدن علدي وحذط دة وأندل وليدر واحدد وقدد ذ رنداه فدي
حسن صحيح قد روي من لير وجده عدن عمدرو مدولى أسدماء

كتاب الل اح قال أبو عيسى ذا حدب

بنج أبي بكر الصدبق واسمه عبد هللا و كنى أبا عمرو وقد روب عنده عطداء بدن أبدي ر داي وعمدرو بدن
دبنار
باب
[  ] 2818حدانا قتي ة حددانا الليد

عدن بدن أبدي مليكدة عدن المسدور بدن مخرمدة أو رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم قسم أقبية ولم طاط مخرمة شي ا فقال مخرمة طا بني انطلدق بندا إلدى رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم فانطلقج ماه قال ادخل فادعه لي فدعوته له فخرق النبي صلى هللا عليه وسدلم وعليده ن داء
منها فقال خ ات ل

ذا قال فن ر إليه فقدال رضدي مخرمدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح

وابن أبي مليكة أسمه عبد هللا بن عبيد هللا بن أبي مليكة
باب ما جاء إو هللا تاالى طحب أو برب أار نامته على عبده
[  ] 2819حدانا الحسن بن محمد ال ع راني حدانا ع او بن مسلم حدانا مام عدن قتدادة عدن عمدرو

بن شايب عن أبيه عن جده قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو هللا طحدب أو بدرب أادر نامتده
علددى عبددده وفددي ال دداب عددن أبددي ا حددو

حدب

عددن أبيدده وعم دراو بددن حصددين وابددن قددال أبددو عيسددى ددذا

حسن

باب ما جاء في الخف ا سود
[  ] 2820حدددانا ندداد حدددانا و يددع عددن دلهددم بددن صددالح عددن حجيددر بددن عبددد هللا عددن بددن بر دددة عددن
أبيدده أو النجاشددي أ دددب إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم خ ددين أسددودبن سدداذجين فل سددهما اددم توضددا
ومسح عليهما قال ذا حدب

حسن إنما نارفه من حدب

دلهم وقد رواه محمد بن ر ياة عن دلهم

باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب
[  ] 2821حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني حدددانا عبدددة عددن محمددد بددن إسددحاو عددن عمددرو بددن
شايب عدن أبيده عدن جدده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نهدى عدن نتدف الشديب وقدال إنده ندور المسدلم
قال ذا حدب

حسن قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث ولير واحد عن عمرو بن شايب

باب إو المستشار مؤتمن
[  ] 2822حدانا أحمد بن منيع حدانا الحسن بن موسى حدانا شي او عن عبد الملد بدن عميدر عدن
أبي سدلمة بدن عبدد الدرحمن عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم المستشدار مدؤتمن
قددال ددذا حدددب

حسددن وقددد روب ليددر واحددد عددن شددي او بددن عبددد الددرحمن النحددوي وشددي او ددو صدداحب

كتدداب و ددو صددحيح الحدددب

و كنددى أبددا مااو ددة حدددانا عبددد الج ددار بددن الاددالء الاطددار عددن سدداياو بددن

عيينة قال قال عبد المل بن عمير إني حدث الحدب

فما أدع منه حرفا

[  ] 2823حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن داود بن أبي عبد هللا عن بدن جددعاو عدن جدتده عدن أم

سددلمة قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المستشددار مددؤتمن وفددي ال دداب عددن بددن مسدداود وأبددي
ر رة وابن قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب من حدب

أم سلمة

باب ما جاء في الشؤم
[  ] 2824حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن ال ددري عددن سددالم وحم د ة ابنددي عبددد هللا بددن عمددر

عن أبيهما أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الشؤم فدي االادة فدي المدرأة والمسدكن والدابدة قدال أبدو
عيسددى ددذا حدددب

صددحيح و اددا أصددحاب ال ددري ال بددذ روو فيدده عددن حم د ة بددن إنمددا طقولددوو عددن

سالم عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم وروب مال بن أنل دذا الحددب

عدن ال دري فقدال عدن

سدالم وحمد ة ابندي عبدد هللا بدن عمدر عدن أبيهمدا و كدذا روب لندا بدن أبدي عمدر دذا الحددب

عدن سدداياو

بدن عيينددة عدن ال ددري عددن سدالم وحمد ة ابنددي عبدد هللا بددن عمددر عدن أبيهمددا عددن النبدي صددلى هللا عليدده
وسلم

[  ] 2824حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن حدددانا سدداياو عددن ال ددري عددن سددالم عددن أبيدده عددن النبددي
صددلى هللا عليدده وسددلم بنحددوه ولددم بددذ ر فيدده سددايد بددن عبددد الددرحمن عددن حمد ة ورواطددة سددايد أصددح و
علي بن المدبني والحميدي رو ا عن ساياو عدن ال دري عدن سدالم عدن أبيده وذ د ار عدن سداياو قدال لدم

برو لنا ال ري ذا الحدب

إال عن سالم عن بن عمر وروب مال

ذا الحدب

عن ال دري وقدال عدن

سالم وحم ة ابني عبد هللا بن عمر عدن أبيهمدا وفدي ال داب عدن سدهل بدن سداد وعائشدة وأندل وقدد روي
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال إو او الشؤم في شيء ف ي المرأة والدابة والمسكن
[  ] 2824وقد روي عن حكيم بن مااو ة قال سدماج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طقدول ال شدؤم وقدد

طكددوو الدديمن فددي الدددار والم درأة وال ددرح حدددانا بددذل علددي بددن حج ددر حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح ع ددن

سدليماو بددن سدليم عددن طحيددى بدن جددابر الطدائي عددن مااو ددة بدن حكدديم عدن عمدده حكدديم بدن مااو ددة عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا

باب ما جاء ال بتناجى ااناو دوو اال
[  ] 2825حدانا ناد قال حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل قدال وحدداني بدن أبدي عمدر حددانا سداياو
عددن ا عمددل عددن شددقيق عددن عبددد هللا قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا نددتم االاددة فددال

بتناجى ااناو دوو صاحبهما وقال ساياو في حدبطده ال بتنداجى اانداو دوو الطالد
أبددو عيسددى ددذا حدددب

فد و ذلد طح نده قدال

حسددن صددحيح وقددد روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال ال بتندداجى

ااندداو دوو واحددد ف د و ذل د بددؤذي المددؤمن وهللا ع د وجددل طك دره أذب المددؤمن وفددي ال دداب عددن بددن عمددر

وأبي ر رة وابن ع اح
باب ما جاء في الادة
[  ] 2826حدانا واصل بن عبد ا على الكوفي حدانا محمد بدن فضديل عدن إسدماعيل بدن أبدي خالدد

عددن أبددي جحي ددة قددال أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبدديا قددد شدداب و دداو الحسددن بددن علددي
طشبهه وأمر لنا بطالاة عشر قلوصا فذ بنا ن ضدها فاتاندا موتده فلدم طاطوندا شدي ا فلمدا قدام أبدو بكدر قدال

من انج له عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدة فليجة فقمج إليده فاخبرتده فدامر لندا بهدا قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن وقد روب مرواو بن مااو ة دذا الحددب

ب سدناد لده عدن أبدي جحي دة نحدو دذا

وقد روب عبد الواحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حذط ة قدال أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
و او الحسن بن علي طشبهه ولم ب دوا على ذا
[  ] 2827حدددانا محمددد ب ددن بشددار ح دددانا طحيددى بددن س ددايد عددن إس ددماعيل بددن أبددي خال ددد حدددانا أب ددو

جحي ة قال رأبج النبي صلى هللا عليه وسلم و او الحسن بدن علدي طشدبهه قدال أبدو عيسدى و كدذا روب
لير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو ذا وأبو جحي ة أسمه و ب السوائي
باب ما جاء في فداه أبي وأمي
[  ] 2828حدانا إبراييم بدن سدايد الجدو ري حددانا سداياو بدن عييندة عدن طحيدى بدن سدايد عدن سدايد

بن المسيب عن علي قدال مدا سدماج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم جمدع أبو ده حدد ليدر سداد بدن أبدي
وقا
[  ] 2829حدددانا الحسددن بددن الص د اي الب د ار حدددانا سدداياو عددن بددن جدددعاو و حيددى بددن سددايد سددماا
سايد بن المسيب طقول قال علي ما جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم أبداه وأمده حدد إال لسداد بدن
أبي وقا

قال له بوم أحد ارم فداه أبي وأمي وقال له ارم أبها الغالم الح ور وفدي ال داب عدن ال يدر

وجابر قال أبو عيسى ذا حدب
ذا الحدب

حسن صحيح وقد روي من لير وجه عن علي وقدد روب ليدر واحدد

عن طحيى بن سايد عن سايد بن المسيب عن سداد بدن أبدي وقدا

قدال جمدع لدي رسدول

هللا صلى هللا عليه وسلم أبو ه بوم أحد قال ارم فداه أبي وأمي
[  ] 2830حددانا بدذل قتي دة حددانا الليد

بدن سداد وعبدد الا د بدن محمدد عدن طحيدى بدن سدايد عدن

سددايد بددن المسدديب عددن سدداد بددن أبددي وقددا

قددال جمددع لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبو دده بددوم

أحد و ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في طا بني

[  ] 2831حدانا محمد بن عبدد الملد بدن أبدي الشدوارب حددانا أبدو عواندة حددانا أبدو عطمداو شديد لده
عدن أندل أو النبددي صدلى هللا عليده وسددلم قدال لده طددا بندي وفدي ال دداب عدن المغيدرة وعمددر بدن أبدي سددلمة
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه وقد روي من لير ذا الوجده عدن أندل

وأبو عطماو ذا شيد اقة و و الجاد بن عطماو و قدال بدن دبندار و دو بصدري وقدد روب عنده بدونل بدن
عبيد ولير واحد من ا ئمة

باب ما جاء في تاجيل اسم المولود
[  ] 2832حدانا عبيد هللا بن ساد بن إبراييم بن ساد بن إبراييم بدن عبدد الدرحمن بدن عدوب حدداني
عمي طاقوب بن إبراييم حدانا شر عدن محمدد بدن إسدحاو عدن عمدرو بدن شدايب عدن أبيده عدن جدده

أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أم ددر بتسددمية المولددود بددوم سدداباه ووض ددع ا ذب عندده والاددق قددال أب ددو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء ما طستحب من ا سماء
[  ] 2833حدانا عبد الرحمن بدن ا سدود أبدو عمدرو الدوراو ال صدري حددانا مامدر بدن سدليماو الرقدي
عن علي بن صالح المكي عن عبدد هللا بدن عطمداو عدن ندافع عدن بدن عمدر عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم قددال أحددب ا سددماء إلددى هللا ع د وجددل عبددد هللا وعبددد الددرحمن قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب من ذا الوجه
[  ] 2834حدددانا ع ددة بددن مكددرم الامددي ال صددري حدددانا أبددو عاصددم ع دن عبددد هللا بددن عمددر الامددري
عدن نددافع عددن بددن عمدر قددال قددال النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم إو أحددب ا سدماء إلددى هللا عبددد هللا وعبددد
الرحمن ذا حدب

لر ب من ذا الوجه

باب ما طكره من ا سماء

[  ] 2835حدانا محمد بن بشار حدانا أبو أحمد حددانا سداياو عدن أبدي ال يدر عدن جدابر عدن عمدر

بددن الخطدداب قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نهددين أو طسددمى ارفددع و ر ددة و سددار قددال أبددو
عيسددى ددذا حدددب

لر ددب كددذا رواه أبددو أحمددد عددن سدداياو عددن أبددي ال يددر عددن جددابر عددن عمددر رواه

لي دره عددن سدداياو عددن أبددي ال يددر عددن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وأبددو أحمددد اقددة حددافظ
والمشهور عند الناح ذا الحدب

عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم وليل فيه عن عمر

[  ] 2836حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود عددن شددع ة عددن منصددور عددن ددالل بددن طسدداب

عددن الر يددع بددن عميلددة ال د اري عددن سددمرة بددن جندددب أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال تسددمي

ل الم د ر دداي وال أفلددح وال طسددار وال نجدديح طقددال أاددم ددو فيقددال ال قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح
[  ] 2837حددانا محمدد بدن ميمددوو المكدي حددانا سداياو عددن أبدي ال نداد عدن ا عددرق عدن أبدي ر درة
ببل به النبي صلى هللا عليه وسلم قال أخندع اسدم عندد هللا بدوم ال يامدة رجدل تسدمى بملد ا مداله قدال
ساياو شا او شاه وأخنع طاني وأن ح ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في تغيير ا سماء
[  ] 2838حدانا طاقوب بن إبراييم الدورقي وأبو بكدر محمدد بدن بشدار وليدر واحدد قدالوا حددانا طحيدى

بدن سدايد القطداو عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن نددافع عدن بدن عمدر أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ليددر
اسددم عاصددية وقددال أنددج جميلددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ومنمددا أسددنده طحيددى بددن سددايد

القطاو عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمدر وروب باضدهم دذا عدن عبيدد هللا عدن ندافع أو عمدر وفدي

ال دداب عددن عبددد الددرحمن بددن عددوب وعبددد هللا بددن سددالم وعبددد هللا بددن مطيددع وعائشددة والحكددم بددن سدداد

ومسلم وأسامة بن أخدري وشر ح بن انة عن أبيه وخيطمة بن عبد الرحمن عن أبيه

[  ] 2839حدانا أبو بكدر بدن ندافع ال صدري حددانا عمدر بدن علدي المقددمي عدن شدام بدن عدروة عدن

أبيده عدن عائشدة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو طغيدر االسدم القبديح قدال أبدو بكدر ور مدا قدال عمدر
بدن علدي فددي دذا الحدددب

شدام بددن عدروة عددن أبيده عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم مرسددل ولدم بددذ ر

فيه عن عائشة
باب ما جاء في أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2840حدددانا سددايد بددن عبددد الددرحمن المخ ومددي حدددانا سدداياو عددن ال ددري عددن محمددد بددن جبيددر

بددن مطاددم عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو لددي أسددماء أنددا محمددد وأنددا أحمددد وأنددا
المداحي الدذي طمحدو هللا بدي الك در وأندا الحاشدر الدذي طحشدر النداح علدى قددمي وأندا الااقدب الدذي لدديل
بادي نبي وفي ال اب عن قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في رايية الجمع بين اسم النبي صلى هللا عليه وسلم و نيته
[  ] 2841حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن بددن عجددالو عددن أبيدده عددن أبددي ر درة أو النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم نهددى أو طجمددع أحددد بددين اسددمه و نيتدده و سددمي محمدددا أبددا القاسددم وفددي ال دداب عددن قددال أبددو
عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد دره بادا أ دل الالدم أو طجمدع الرجدل بدين اسدم النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم و نيتدده وقددد فاددل ذل د باضددهم روي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده سددمع رجددال فددي

السوو بنادي طا أبا القاسم فالت ج النبي صلى هللا عليه وسلم فقدال لدم أعند فقدال النبدي صدلى هللا عليده
وسلم ال تكتنوا بكنيتي حدانا بذل الحسن بن علي الخدالل حددانا ب دد بدن داروو عدن حميدد عدن أندل
عن النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا وفي ذا الحدب
[  ] 2842حددانا الحسدين بدن حر د

ما بدل على رايية أو طكنى أبا القاسم

حددانا ال ضدل بدن موسدى عدن الحسدين بدن واقدد عدن أبدي ال يدر

عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إذا سدميتم بدي فدال تكتندوا بدي قدال دذا حددب

لر ب من ذا الوجه

حسدن

[  ] 2843حدانا محمد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد القطداو حددانا فطدر بدن خلي دة حدداني مندذر

و ددو الطددوري عددن محمددد بددن الحنايددة عددن علددي بددن أبددي طالددب أندده قددال طددا رسددول هللا أ أربددج إو ولددد لددي
باده أسميه محمدا وأكنيه بكنيت قال نام قال فكانج رخصة لي ذا حدب

صحيح

باب ما جاء إو من الشار حكمة
[  ] 2844حدانا أبو سايد ا شج حدانا طحيى بن عبدد الملد بدن أبدي لنيدة حدداني أبدي عدن عاصدم
عددن زر عددن عبددد هللا قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو مددن الشددار حكمددة قددال أبددو عيسددى
ددذا حدددب

لر ددب مددن ددذا الوجدده إنمددا رفادده أبددو سددايد ا شددج عددن بددن أبددي لنيددة وروب ليدره عددن بددن

أبي لنية ذا الحدب

موقوفا وقد روي ذا الحدب

مدن ليدر دذا الوجده عدن عبدد هللا بدن مسداود عدن

النبي صدلى هللا عليده وسدلم وفدي ال داب عدن أبدي بدن ادب وابدن ع داح وعائشدة و ر ددة و طيدر بدن عبدد
هللا عن أبيه عن جده
[  ] 2845حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو عوانددة عددن سددماه بددن حددرب عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال قددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إو من الشار حكما قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في إنشاد الشار
[  ] 2846حدانا إسماعيل بن موسى ال اري وعلي بن حجر المانى واحدد قداال حددانا بدن أبدي ال نداد

عن شام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالج او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طضدع لحسداو منبد ار
فدي المسددجد طقددوم عليده قائمددا ط دداخر عدن رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم أو قددال بندافح عددن رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم و قول رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم إو هللا بؤ دد حسداو بدروي القددح مدا ط داخر
أو بنافح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدانا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قداال حددانا بدن
أبدي ال نداد عدن أبيده عدن عدروة عدن عائشدة عددن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مطلده وفدي ال داب عدن أبددي
ر رة والبراء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب و و حدب

بن أبي ال ناد

[  ] 2847حددانا إسددحاو بددن منصدور أخبرنددا عبددد الددرزاو أخبرندا جا ددر بددن سدليماو حدددانا اابددج عددن
أنل أو النبي صلى هللا عليده وسدلم دخدل مكدة فدي عمدرة القضداء وعبدد هللا بدن رواحدة بدين بدطده طمشدي
و و طقول

خلوا بني الك ار عن سبيله
اليوم نضر كم على تن له

ضر ا ب ل الهام عن مقيله

و ذ ل الخليل عن خليله فقدال لده عمدر طدا بدن رواحدة بدين بددي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وفدي

حرم هللا تقول الشار فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم خل عنده طدا عمدر فلهدي أسدرع فديهم مدن نضدح
النبددل قد دال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب
الحدب

حس ددن ص ددحيح لر ددب م ددن ددذا الوج دده وقددد روب عب ددد ال ددرزاو ددذا

أطضا عن مامر عن ال دري عدن أندل نحدو دذا وروي فدي ليدر دذا الحددب

أو النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم دخددل مكددة فددي عم درة القضدداء و اددب بددن مال د بددين بدطدده و ددذا أصددح عنددد باددا أ ددل

الحدب

و عبد هللا بن رواحة قتل بوم مؤتة ومنما انج عمرة القضاء باد ذل

[  ] 2848حددانا علدي بدن حجدر أخبرندا شددر عدن المقددام بدن شدر ح عددن أبيده عدن عائشدة قدال قيددل
لهددا ددل دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بتمطددل بشدديء مددن الشددار قالددج دداو بتمطددل بشددار بددن رواحددة
و تمطل و قول

و اتي با خ ار من لم ت ود
وفي ال اب عن بن قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2849حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن عبددد المل د بددن عميددر عددن أبددي سددلمة عددن أبددي
ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال أشار لمة تكلمج بها الارب لمة لبيد

أال ل شيء ما خال هللا باطل
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه الطوري وليره عن عبد المل بن عمير

[  ] 2850حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شددر عددن سددماه عددن جددابر بددن سددمرة قددال جالسددج النبددي

صددلى هللا عليدده وسددلم أكطددر مددن مائددة م درة فكدداو أصددحابه بتناشدددوو الشددار و تددذاكروو أشددياء مددن أمددر

الجا ليدة و ددو سدداكج فر مدا ت سددم ماهددم قدال أبددو عيسددى دذا حدددب

حسددن صدحيح وقددد رواه ز يددر عددن

سماه
باب ما جاء و طمتلة جوب أحد م نيحا خير من أو طمتلة شا ار
[  ] 2851حدددانا عيسددى بددن عطمدداو بددن عيسددى الرملددي حدددانا عمددي طحيددى بددن عيسددى عددن ا عمددل

عن أبي صالح عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و طمتلدة جدوب أحدد م نيحدا
بر ه خير من أو طمتلة شا ار وفي ال اب عن ساد وابن عمر وأبي الددرداء قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح
[  ] 2852حددانا محمدد بدن بشدار أخبرندا طحيدى بدن سددايد عدن شدع ة عدن قتدادة عدن بدونل بدن جبيددر

عن محمد بن ساد بن أبي وقا

عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم و طمتلدة جدوب

أحد م نيحا خير له من أو طمتلة شا ار قال ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ال صاحة والبياو
[  ] 2853حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى الصددنااني حدددانا عمددر بددن علددي المقدددمي حدددانا نددافع بددن

عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سماه طحدث عن أبيه عدن عبدد هللا بدن عمدرو أو رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا ب د غا البلي د مددن الرجددال الددذي بتخلددل بلسددانه مددا تتخلددل ال ق درة قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا وفي ال اب عن ساد

[  ] 2854حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا عبددد هللا بددن و ددب عددن عبددد الج ددار بددن عمددر
عن محمد بن المنكدر عن جابر قال نهدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو بندام الرجدل علدى سدطح
لدديل بمحجددور عليدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده مددن حدددب

جابر إال من ذا الوجه وعبد الج ار بن عمر طضاف

محمددد بددن المنكدددر عددن

[  ] 2855حدانا م حمدود بدن لديالو حددانا أبدو أحمدد حددانا سداياو عدن ا عمدل عدن أبدي وائدل عدن

عبد هللا قال او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتخولنا بالموع ة فدي ا طدام مخافدة السدومة عليندا قدال
أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح حددانا محمدد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا سداياو عدن

ا عمل حداني شقيق بن سلمة عن عبد هللا بن مساود نحوه
باب

[  ] 2856حدددانا أبددو ش ددام الرفدداعي حدددانا ب ددن فضدديل عددن ا عم ددل عددن أبددي ص ددالح قددال سدد لج

عائشدة وأم سدلمة أي الامدل دداو أحدب إلدى رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم قالتدا مددا دطدم عليده ومو قددل
قدال أبددو عيسددى ددذا حددب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجده وقددد روي عددن شددام بدن عددروة عددن أبيدده عددن

عائشة قالج او أحب الامل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما دطدم عليده حددانا بدذل

داروو بدن

إسحاو الهمداني حدانا عبدة عن شام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

نحوه بماناه ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 2857حدانا قتي ة حدانا حماد بن ز د عن طير بن شن ير عدن عطداء بدن أبدي ر داي عدن جدابر
ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا عليددده وس ددلم خم ددروا ارني ددة وأو د دوا ا سد د ية وأجي د دوا ا بد دواب وأط د دوا
المصابيح ف و ال و سقة ر ما جرت ال تيلة فاحرقدج أ دل البيدج قدال دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي

من لير وجه عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب
[  ] 2858حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فاعطوا اإلبدل ح هدا مدن ا ر

ومذا سددافرتم فددي السددنة ف ددادروا بنقيهددا ومذا عرسددتم فدداجتنبوا الطر ددق ف نهددا طددرو الدددواب ومدداوب اله دوام
بالليل قال ذا حدب

حسن صحيح وفي ال اب عن جابر وأنل

كتاب ا مطال عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في مطل هللا لع اده
[  ] 2859حدددانا علددي بددن حجددر السددادي حدددانا ب يددة بددن الوليددد عددن بجيددر بددن سددايد عددن خالددد بددن
ماداو عن جبير بن ن ير عن النواح بن سمااو الكالبي قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو

هللا ضددرب مددطال ص دراطا مسددت يما علددى ن ددي الص دراط داراو لهمددا أب دواب م تحددة علددى ا ب دواب سددتور

وداع بدددعو علددى رأح الص دراط وداع بدددعو فوقدده ل وهللا بدددعوا إلددى دار السددالم و هدددي مددن طشدداء إلددى
صراط مست يم و وا بواب التي على ن ي الصراط حدود هللا فدال طقدع أحدد فدي حددود هللا حتدى طكشدف
الستر والذي بدعو من فوقه واعظ ر ه قال أبو عيسى دذا حددب

لر دب قدال سدماج عبدد هللا بدن عبدد

الددرحمن طقددول سددماج ز ر ددا بددن عدددي طقددول ق دال أبددو إسددحاو ال د اري خددذوا عددن ب يددة مددا حددداكم عددن
الطقات وال تاخذوا عن إسماعيل بن عياح ما حداكم عن الطقات وال لير الطقات
[  ] 2860حدانا قتي ة حدانا اللي

عن خالد بن ب د عن سدايد بدن أبدي دالل أو جدابر بدن عبدد هللا

ا نصاري قال خرق عليندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بومدا فقدال إندي أربدج فدي المندام داو جبر دل
عند رأسي وميكائيل عند رجلي طقول أحد ما لصاح ه أضرب لده مدطال فقدال اسدمع سدماج أذند واعقدل
عقددل قل د إنمددا مطلد ومطددل أمتد

مطددل ملد اتخددذ دا ار اددم بنددى فيهددا بيتددا اددم جاددل فيهددا مائدددة اددم با د

رسوال بدعو الناح إلى طاامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تر ه فاهلل و الملد والددار اإلسدالم
والبيددج الجنددة وأنددج طددا محمددد رسددول فمددن أجاب د دخددل اإلسددالم ومددن دخددل اإلسددالم دخددل الجنددة ومددن

دخل الجندة أكدل مدا فيهدا وقدد روي دذا الحددب
أصح من ذا قال أبو عيسى دذا حددب

ال اب عن بن مساود

مدن ليدر وجده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ب سدناد

مرسدل سدايد بدن أبدي دالل لدم بددره جدابر بدن عبدد هللا وفدي

[  ] 2861ح دددانا محم ددد ب ددن بش ددار ح دددانا ب ددن أب ددي ع دددي ع ددن جا ددر ب ددن ميم ددوو ع ددن أب ددي تميم ددة

الهجيم ددي ع ددن أب ددي عطم دداو ع ددن ب ددن مس دداود ق ددال ص ددلى رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم الاش دداء ا ددم
انصدرب فاخددذ بيددد عبددد هللا بددن مسدداود حتدى خددرق بدده إلددى بطحدداء مكددة فاجلسده اددم خددط عليدده خطددا اددم
قدال ال تبددرحن خطد ف نده سددينتهي إليد رجددال فدال تكلمهددم فد نهم ال طكلموند قدال اددم مضددى رسددول هللا

ص ددلى هللا علي دده وس ددلم حيد د

أراد فبيندددا أن ددا ج ددالل ف ددي خط ددي إذ أتددداني رج ددال ددانهم الد د ط أشد دداار م

وأجس ددامهم ال أرب ع ددورة وال أرب قشد د ار و نته ددوو إل ددي ال طج دداوزوو الخ ددط ا ددم طص دددروو إل ددى رس ددول هللا

صلى هللا عليه وسلم حتى إذا او من اخر الليدل لكدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدد جداءني وأندا
جالل فقال لقد أراني منذ الليلة ام دخل علدي فدي خطدي فتوسدد فخدذي فرقدد و داو رسدول هللا صدلى هللا

عليدده وسددلم إذا رقددد ن ددد فبينددا أنددا قاعددد ورسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم متوسددد فخددذي إذا أنددا برجددال
علدديهم ايدداب بدديا هللا أعلددم مددا بهددم مددن الجمددال فددانتهوا إلددي فجلددل طائ ددة مددنهم عنددد رأح رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم وطائ ة منهم عند رجليده ادم قدالوا بيدنهم مدا رأبندا عبددا قدط أوتدي مطدل مدا أوتدي دذا
النبدي إو عينيده تنامداو وقل ده طق داو اضدر وا لده مدطال مطددل سديد بندى قصد ار ادم جادل مادبدة فددعا الندداح
إلى طاامه وشرابه فمن أجابه أكل من طاامه وشرب من شدرابه ومدن لدم طج ده عان ده أو قدال عذبده ادم

ارت ادوا واسددتيقظ رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم عنددد ذلد فقددال سددماج مدا قددال دؤالء و ددل تدددري مددن
ؤالء قلدج هللا ورسدوله أعلدم قدال دم المالئكدة فتددري مدا المطدل الدذي ضدر وا قلدج هللا ورسدوله أعلدم قدال

المطل الذي ضر وا الرحمن ت اره وتاالى بندى الجندة ودعدا إليهدا ع داده فمدن أجابده دخدل الجندة ومدن لدم
طج ه عان ه أو عذبده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده وأبدو تميمدة دو

الهجيمي واسمه طر ف بدن مجالدد وأبدو عطمداو النهددي اسدمه عبدد الدرحمن بدن مدل وسدليماو التيمدي قدد

روب ذا الحدب

عنه ماتمدر و دو سدليماو بدن طرخداو ولدم طكدن تيميدا ومنمدا داو بند ل بندي تديم فنسدب

إليهم قال علي قال طحيى بن سايد ما رأبج أخوب هلل تاالى من سليماو التيمي
باب ما جاء في مطل النبي صلى هللا عليه وسلم وا نبياء قبله
[  ] 2862حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا محمددد بددن سددناو حدددانا سددليم بددن حيدداو بصددري حدددانا
سددايد بددن ميندداء عددن جددابر بددن عبددد هللا قددال قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إنمددا مطلددي ومطددل ا نبيدداء

قبلي رجل بنى دا ار فاكملها وأحسنها إال موضع اللبنة فجال الناح بدخلونها و تاجبدوو منهدا و قولدوو
لوال موضع اللبنة وفي ال اب عن أبدي بدن ادب وأبدي ر درة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح

لر ب من ذا الوجه
باب ما جاء في مطل الصالة والصيام والصدقة
[  ] 2863حدانا محمد بن إسماعيل حدانا موسى بن إسماعيل حددانا أبداو بدن ب دد حددانا طحيدى بدن

أبددي طيددر عددن ز ددد بددن سددالم أو أبددا سددالم حدادده أو الحددرث ا شدداري حدادده أو النبددي صددلى هللا عليدده

وسدلم قددال إو هللا أمدر طحيددى بدن ز ر ددا بخمدل لمددات أو طامدل بهددا و دامر بنددي إسدرائيل أو طاملدوا بهددا
ومندده دداد أو ب طددة بهددا فقددال عيسددى إو هللا أمددره بخمددل لمددات لتامددل بهددا وتددامر بنددي إس درائيل أو
طاملدوا بهددا ف مدا أو تددامر م وممدا أنددا امدر م فقددال طحيدى أخشددى إو سد قتني بهددا أو طخسدف بددي أو أعددذب
فجمدع الندداح فدي بيددج المقددح فددامتأل المسدجد وتادددوا علدى الشددرب فقدال إو هللا أمرنددي بخمدل لمددات

أو أعمل بهن وامر م أو تاملوا بهن أولهدن أو تابددوا هللا وال تشدر وا بده شدي ا ومو مطدل مدن أشدره بداهلل
كمطددل رجددل اشددترب عبدددا مددن خددالص مالدده بددذ ب أو ورو فقددال ددذه داري و ددذا عملددي فاعمددل وأد إلددي
فكدداو طامددل و ددؤدي إلددى ليددر سدديده فدداطكم برضددى أو طكددوو عبددده ددذل ومو هللا أمددر م بالصددالة ف د ذا
صليتم فال تلت توا ف و هللا بنصب وجهه لوجده عبدده فدي صدالته مدا لدم بلت دج وامدر م بالصديام فد و مطدل
ذل د

مطددل رجددل فددي عصددابة مادده ص درة فيهددا مس د فكلهددم طاجددب أو طاج دده ر حهددا ومو ر ددح الصددائم

أطيب عند هللا من ر ح المس وامدر م بالصددقة فد و مطدل ذلد

مطدل رجدل أسدره الاددو فداواقوا بدده إلدى

عنقه وقدموه ليضر وا عنقه فقال أنا أفدطه منكم بالقليدل والكطيدر ف ددب ن سده مدنهم وامدر م أو تدذ روا هللا
فد و مطدل ذلد

مطدل رجددل خدرق الاددو فددي أادره سدراعا حتدى إذا أتدى علددى حصدن حصددين فداحرز ن سدده

منهم ذل الابد ال طحرز ن سه من الشديطاو إال بدذ ر هللا قدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وأندا امدر م

بخمل هللا أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة ف نه من فدارو الجماعدة قيدد شدبر فقدد
خلع ر قة اإلسالم من عنقه إال أو برجع ومن ادعى دعدوب الجا ليدة ف نده مدن جطدا جهدنم فقدال رجدل طدا

رسول هللا ومو صلى وصدام قدال ومو صدلى وصدام فدادعوا بددعوب هللا الدذي سدماكم المسدلمين المدؤمنين
ع اد هللا ذا حدب

حسن صحيح لر ب قال محمد بن إسماعيل الحرث ا شداري لده صدح ة ولده دذا

الحدب
[  ] 2864حددانا محمددد بدن بشددار حدددانا أبدو داود الطيالسددي حددانا أبدداو بددن ب دد عددن طحيدى بددن أبددي

كطيددر عددن ز ددد بددن سددالم عددن أبددي سددالم عددن الحددرث ا شدداري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه
بماندداه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

بن الم اره عن طحيى بن أبي طير

حسددن صددحيح لر ددب وأبددو سددالم الح شددي اسددمه ممطددور رواه علددي

باب ما جاء في مطل المؤمن القار للقراو ولير القار
[  ] 2865حدانا قتي ة حدانا أبو عوانة عن قتادة عن أنل عن أبي موسى ا شاري قدال قدال رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم مطل المؤمن الذي طق أر القراو مطل ا ترجة ر حهدا طيدب وطامهدا طيدب ومطدل
المؤمن الذي ال طق أر القراو مطل الطمرة ال ر دح لهدا وطامهدا حلدو ومطدل المندافق الدذي طقد أر القدراو مطدل

الر حانة ر حها طيب وطامها مر ومطل المنافق الذي ال طق أر القدراو مطدل الحن لدة ر حهدا مدر وطامهدا
مر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه شع ة عن قتادة أطضا

[  ] 2866حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل وليددر واحددد قددالوا حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن

ال ددري عددن سددايد بددن المسدديب عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مطددل المددؤمن
كمطددل ال د رع ال ت د ال الر دداي ت ي دده وال ب د ال المددؤمن طصددي ه بددالء ومطددل المنددافق مطددل الشددجرة ا رز ال
تهت حتى تستحصد ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2867حددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصداري حدددانا ماددن حدددانا مالد عدن عبددد هللا بددن دبنددار عدن
ب ددن عم ددر أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال إو م ددن الش ددجر ش ددجرة ال طس ددقط ورقه ددا و ددو مط ددل
المؤمن حدداوني مدا دي قدال عبدد هللا فوقدع النداح فدي شدجر البدوادي ووقدع فدي ن سدي أنهدا النخلدة فقدال
النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم ددي النخلدة فاسدتحييج أو أقددول قدال عبددد هللا فحدداج عمدر بالددذي وقدع فددي

ن سددي فقددال و تكددوو قلتهددا أحددب إلددي مددن أو طكددوو لددي ددذا و ددذا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
صحيح وفي ال اب عن أبي ر رة رضى هللا تاالى عنه

حسددن

باب مطل الصلوات الخمل
[  ] 2868حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن بددن الهدداد عددن محمددد بددن إب دراييم عددن أبددي سددلمة بددن عبددد

الدرحمن عدن أبدي ر درة أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم قدال أ أربدتم لدو أو نهد ار ب داب أحدد م طغتسددل
مندده ددل بددوم خمددل مد درات ددل ب قددى مددن درن دده شدديء قددالوا ال ب قددى مددن درن دده شدديء قددال فددذل مط ددل

الصددلوات الخمددل طمحددو هللا بهددن الخطاطددا وفددي ال دداب عددن جددابر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح حدانا قتي ة حدانا بكر بن مضر القرشي عن بن الهاد نحوه
باب
[  ] 2869حددانا قتي ددة حددانا حمدداد بددن طحيدى ا بددح عدن اابددج البندداني عدن أنددل قدال قددال رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم مطددل أمتددي مطددل المطددر ال بدددرب أولدده خيددر أم اخ دره قددال وفددي ال دداب عددن عمددار
وعبد هللا بن عمرو وابن عمر و ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه قال وروي عن عبد الدرحمن بدن

مهدي أنه او بطبج حماد بن طحيى ا بح و او طقول و من شيوخنا

باب ما جاء في مطل بن ادم وأجله وأمله
[  ] 2870حدانا محمد بن إسماعيل حدانا خدالد بدن طحيدى حددانا بشدير بدن المهداجر أخبرندا عبدد هللا

بدن بر ددة عددن أبيده قدال قددال النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم دل تدددروو مدا دذه ومددا دذه ورمدى بحصدداتين
قالوا هللا ورسوله أعلم قال ذاه ا مل و ذاه ا جل قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب مدن دذا

الوجه
[  ] 2871حدانا إسحاو بن موسى حدانا مان حدانا مالد عدن عبدد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر أو
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما خال من ا مم ما بين صدالة الاصدر إلدى مغدارب
الشددمل ومنمددا مددطلكم ومطددل اليهددود والنصددارب رجددل أسددتامل عمدداال فقددال مددن طامددل لددي إلددى نصددف

النهددار علددى قيدراط قي دراط فاملددج اليهددود علددى قي دراط قيدراط فقددال مددن طامددل لددي مددن نصددف النهددار إلددى

الاصدر علدى قيدراط قيدراط فاملددج النصدارب علددى قيدراط قيدراط اددم أندتم تاملددوو مدن صددالة الاصدر إلددى
مغارب الشمل علدى قيدراطين قيدراطين فغضدبج اليهدود والنصدارب وقدالوا نحدن أكطدر عمدال وأقدل عطداء
قال ل رلمتكم من حقكم شي ا قالوا ال قال ف نه فضلي أوتيه من أشاء ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2872حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل وليددر واحددد قددالوا حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن

ال ري عن سالم عن بن عمر قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إنمدا النداح بدل مائدة ال طجدد
الرجل فيها راحلة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2873حدانا سايد بن عبد الرحمن المخ ومي حدانا سداياو بدن عييندة عدن ال دري بهدذا اإلسدناد

نحوه وقال ال تجد فيها راحلة أو قال ال تجد فيها إال راحلة

[  ] 2874حدانا قتي ة حدانا المغيرة بن عبد الدرحمن عدن أبدي ال نداد عدن ا عدرق عدن أبدي ر درة أو
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إنمددا مطلددي ومطددل أمتددي مطددل رجددل اسددتوقد نددا ار فجالددج الددذباب
وال دراح طقادن فيهددا وأندا اخددذ بحجد م وأنددتم تقحمدوو فيهدا قددال دذا حدددب
لير وجه تم تاب ا مطال و تلوه تاب فضائل القراو

حسدن صددحيح وقدد روي مددن

كتاب فضائل القراو عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب
[  ] 2875حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خددرق علددى أبددي بددن اددب فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم طا أبي و و طصلي فالت ج أبي ولم طج ه وصلى أبي فخ ف ادم انصدرب إلدى رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم فقددال السددالم علي د طددا رسددول هللا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وعلي د السددالم مددا

منا طا أبي أو تجيبندي إذ دعوتد فقدال طدا رسدول هللا إندي ندج فدي الصدالة قدال أفلدم تجدد فيمدا أوحدي
إلددي أو ل اسددتجيبوا هلل وللرسددول إذا دعدداكم لمددا طحيدديكم و قددال بلددى وال أعددود إو شدداء هللا قددال تحددب أو
أعلم سورة لم بند ل فدي التدوراة وال فدي اإلنجيدل وال فدي ال دور وال فدي ال رقداو مطلهدا قدال نادم طدا رسدول

هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تقد أر فدي الصدالة قدال فقد أر أم القدراو فقدال رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم والددذي ن سددي بيددده مددا أن لددج فددي التددوراة وال فددي اإلنجيددل وال فددي ال ددور وال فددي ال رقدداو
مطلهددا ومنهددا سد ع مددن المطدداني والقدراو الا دديم الددذي أعطيتدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

وفي ال اب عن أنل وفيه عن أبي سايد بن المالى

حسددن صددحيح

باب ما جاء في فضل سورة ال قرة واطة الكرسي
[  ] 2876حدانا الحسن بن علي الحلواني حدانا أبدو أسدامة حددانا عبدد الحميدد بدن جا در عدن سدايد

المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي ر رة قال با

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم باطدا و دم

ذو عدددد فاسددتق أر م فاسددتق أر ددل رجددل مددنهم مددا مادده مددن الق دراو فدداتى علددى رجددل مددنهم مددن أحددداهم س دنا
فقددال مددا ما د طددا فددالو قددال ماددي ددذا و ددذا وسددورة ال ق درة قددال أما د سددورة ال ق درة فقددال ناددم قددال فاذ ددب

فانددج أميددر م فقددال رجددل مددن أش درافهم وهللا طددا رسددول هللا مددا منانددي أو أتالددم سددورة ال ق درة إال خشددية أال
أقوم بهدا فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم تالمدوا القدراو فداقرهه وأقرئدوه فد و مطدل القدراو لمدن تالمده
فقدرأه وقددام بدده مطددل جدراب محشددو مسددكا ط ددوي بر حدده ددل مكدداو ومطددل مددن تالمدده فيرقددد و ددو فددي جوفدده

كمطددل ج دراب ولددة علددى مس د قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وقددد رواه اللي د

بددن سدداد عددن سددايد

المقبددري عددن عطدداء مددولى أبددي أحمددد عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مرسددال ولددم بددذ ر فيدده عددن أبددي
ر رة حدانا قتي ة عن اللي

فذ ره

[  ] 2877حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تجالوا بيوتكم مقدابر ومو البيدج الدذي تقد أر فيده ال قدرة ال

بدخله الشيطاو قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2878حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا حسددين الجا ددي عددن ازئدددة عددن حكدديم بددن جبيددر عددن أبددي

صالح عن أبي ر رة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لكدل شديء سدنام ومو سدنام القدراو سدورة
ال قدرة وفيهدا اطدة ددي سديدة اي القدراو ددي اطدة الكرسدي قددال أبدو عيسدى ددذا حددب
من حدب

لر دب ال نارفدده إال

حكيم بن جبير وقد تكلم شع ة في حكيم بن جبير وضا ه

[  ] 2879ح دددانا طحي ددى ب ددن المغيد درة أب ددو س ددلمة المخ وم ددي الم دددني ح دددانا ب ددن أب ددي ف دددط ع ددن عب ددد
الرحمن بن أبي بكر المليكي عن ز اررة بدن مصداب عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم مددن قد أر حددم المددؤمن إلددى ل إليدده المصددير و واطددة الكرسددي حددين طصد ح ح ددظ بهمددا
حتددى طمسددي ومددن ق أر مددا حددين طمسددي ح ددظ بهمددا حتددى طصد ح قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب وقددد

تكلم باا أ دل الالدم فدي عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر بدن أبدي مليكدة المليكدي مدن قبدل ح ده وز اررة بدن
مصاب و بن عبد الرحمن بن عوب و و جد أبي مصاب المدني
باب
[  ] 2880حدانا محمد بدن بشدار حددانا أبدو أحمدد حددانا سداياو عدن بدن أبدي ليلدى عدن أخيده عيسدى

عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلددى عددن أبددي أبددوب ا نصدداري أندده انددج لدده سددهوة فيهددا تمددر فكانددج تجددة
الغدول فتاخدذ مندده قدال فشددكا ذلد إلددى النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قدال فاذ ددب فد ذا رأبتهددا فقدل بسددم هللا
أجيبددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال فاخددذ ا فحل ددج أو ال تاددود فارسددلها فجدداء إلددى رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم فقال ما فادل أسديره قدال حل دج أو ال تادود فقدال دذبج و دي ماداودة للكدذب قدال

فاخددذ ا مددرة أخددرب فحل ددج أو ال تاددود فارسددلها فجدداء إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال مددا فاددل

أسيره قال حل ج أو ال تاود فقال ذبج و ي ماداودة للكدذب فاخدذ ا فقدال مدا أندا بتار د حتدى أذ دب

بد إلدى النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم فقالدج إندي ذاكدرة لد شدي ا اطدة الكرسدي اق أر ددا فدي بيتد فدال طقر د

شيطاو وال ليدره قدال فجداء إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال مدا فادل أسديره قدال فداخبره بمدا قالدج
قال صدقج و ي ذوب قال ذا حدب

حسن لر ب وفي ال اب عن أبي بن اب

باب ما جاء في اخر سورة ال قرة
[  ] 2881حددانا أحمدد بددن منيدع حددانا جر ددر بدن عبدد الحميددد عدن منصدور بددن الماتمدر عدن إبدراييم

عن عبد الرحمن بن ب د عن أبي مسداود ا نصداري قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن قد أر
اربتين من اخر سورة ال قرة في ليلة تاه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2882حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي حدانا حماد بدن سدلمة عدن أشدا
عبد الرحمن الجرمي عن أبي قالبة عن أبي ا شا

بدن

الجرمي عن النامداو بدن بشدير عدن النبدي صدلى

هللا عليه وسلم قال إو هللا تب تابا قبل أو طخلدق السدماوات وا ر

بدال ي عدام أند ل منده ابتدين خدتم

بهما سورة ال قرة وال طقراو في دار االث ليال فيقر ها شيطاو قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في سورة ال عمراو
[  ] 2883حدانا محمد بن إسماعيل أخبرنا شدام بدن إسدماعيل أبدو عبدد الملد الاطدار حددانا محمدد
بددن شددايب حدددانا إبدراييم بددن سددليماو عددن الوليددد بددن عبددد الددرحمن أندده حددداهم عددن جبيددر بددن ن يددر عددن

ندواح بددن سددمااو عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طدداتي القدراو وأ لدده الددذبن طاملددوو بدده فددي الدددنيا

تقدمه سدورة ال قدرة وال عمدراو قدال ندواح وضدرب لهمدا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم االادة أمطدال مدا
نسيتهن باد قال تاتياو انهما ايابتاو و ينهما شرب أو انهمدا لمامتداو سدوداواو أو انهمدا رلدة مدن

طير صواب تجادالو عن صاحبهما وفي ال اب عن بر دة وأبي قال أبو عيسى دذا حددب
دذا الوجدده ومانددى ددذا الحدددب

الحدب

لر دب مدن

عنددد أ دل الالددم أندده طجددة ادواب قراءتدده دذا فسددر باددا أ ددل الالددم ددذا

وما طش ه ذا من ا حادب

أنه طجدة ادواب قدراءة القدراو وفدي حددب

الندواح عدن النبدي صدلى

هللا عليده وسدلم مددا بددل علددى مدا فسددروا إذ قدال النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم وأ لدده الدذبن طاملددوو بده فددي

الدنيا ف ي ذا داللة أنه طجة اواب الامل
[  ] 2884حدانا محمد بدن إسدماعيل قدال حددانا الحميددي حددانا سداياو بدن عييندة فدي ت سدير حددب
عبددد هللا بددن مسدداود قددال مددا خلددق هللا مددن سددماء وال أر

أع ددم مددن اطددة الكرسددي قددال سدداياو و اطددة

الكرسي و الم هللا و الم هللا أع م من خلق هللا من السماء وا ر
باب ما جاء في فضل سورة الكهف
[  ] 2885حددانا محمدود بدن لديالو حددانا أبدو داود أن اندا شدع ة عدن أبدي إسدحاو قدال سدماج البدراء
طقددول بينم ددا رجددل طقد د أر سددورة الكه ددف إذ رأب دابت دده تددر ا فن ددر ف د ذا مط ددل الغمامددة أو الس ددحابة ف دداتى
رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فدذ ر ذلد لده فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم تلد السدكينة ن لدج مدع
القراو أو ن لج على القراو وفي ال اب عن أسيد بن حضير قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2886حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن قتددادة عددن سددالم بددن أبددي
الجاد عن مادداو بدن أبدي طلحدة عدن أبدي الددرداء عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن قد أر ادالث

اطات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال حددانا محمدد بدن بشدار حددانا ماداذ بدن شدام حدداني أبدي
عن قتادة بهذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في فضل طل
[  ] 2887حدانا قتي ة وساياو بن و يدع قداال حددانا حميدد بدن عبدد الدرحمن الرهاسدي عدن الحسدن بدن

صالح عن اروو أبي محمد عن مقاتدل بدن حيداو عدن قتدادة عدن أندل قدال قدال النبدي صدلى هللا عليده

وسلم إو لكل شيء قل ا وقلب القراو طل ومدن قد أر طدل تدب هللا بقراءتهدا قدراءة القدراو عشدر مدرات قدال
أبو عيسى ذا حددب
حدددب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

حميدد بدن عبدد الدرحمن و ال صدرة ال طارفدوو مدن

قتددادة إال مددن ددذا الوجدده و دداروو أبددو محمددد شدديد مجهددول حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى

حددانا أحمدد بدن سدايد الددارمي حدددانا قتي دة عدن حميدد بدن عبدد الددرحمن بهدذا وفدي ال داب عدن أبدي بكددر
الصدبق وال طصح من قبل إسناده إسناده ضعيف

باب ما جاء في فضل حم الدخاو
[  ] 2888حددانا سداياو بدن و يدع حددانا ز دد بدن ح داب عدن عمدر بدن أبدي خدطام عدن طحيدى بدن أبدي
كطيدر عدن أبددي سدلمة عدن أبددي ر درة قدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم مدن قد أر حددم الددخاو فدي ليلددة
أص د ح طسددتغ ر لدده س د اوو ألددف مل د قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده

وعمر بن أبي خطام طضاف قال محمد و و منكر الحدب
[  ] 2889حدددانا نصددر بددن عبددد الددرحمن الكددوفي حدددانا ز ددد بددن ح دداب عددن شددام أبددي المقدددام عددن
الحسددن عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن قد أر حددم الدددخاو فددي ليلددة الجماددة
ل ر له قال أبدو عيسدى دذا حددب

ال نارفده إال مدن دذا الوجده و شدام أبدو المقددام طضداف ولدم طسدمع

الحسن من أبي ر رة كذا قال أبوب و ونل بن عبيد وعلي بن ز د
باب ما جاء في فضل سورة المل

[  ] 2890حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشوارب حدانا طحيى بن عمدرو بدن مالد النكدري عدن
أبيدده عددن أبددي الجددوزاء عددن بددن ع دداح قددال ضددرب باددا أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم خ دداءه
علدى قبدر و دو ال طحسدب أنده قبدر فد ذا فيده إنسدداو طقد أر سدورة ت داره الدذي بيدده الملد حتدى ختمهدا فدداتى
النبي صلى هللا عليه وسلم فقال طا رسول هللا إني ضر ج خ ائي علدى قبدر وأندا ال أحسدب أنده قبدر فد ذا
فيده إنسدداو طقد أر سددورة ت دداره الملد حتددى ختمهددا فقدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم دي الماناددة ددي
المنجية تنجيه من عذاب القبر قال أبو عيسى ذا حدب

أبي ر رة

حسن لر ب من ذا الوجده وفدي ال داب عدن

[  ] 2891حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حددانا شدع ة عدن قتدادة عدن ع داح الجشدمي

عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال إو سدورة مدن القدراو االادوو اطدة شد اج لرجدل حتدى

ل ر له و ي سورة ت اره الذي بيده المل

ذا حدب

حسن

[  ] 2892حدددانا ددر م بددن مسددار ترمددذي حدددانا ال ضدديل بددن عيددا

عددن ليد

عددن أبددي ال يددر عددن

جابر أو النبي صلى هللا عليه وسلم داو ال بندام حتدى طقد أر ألدم تن دل وت داره الدذي بيدده الملد قدال أبدو
عيسددى ددذا حدددب

رواه ليددر واحددد عددن لي د

بددن أب دي سددليم مطددل ددذا ورواه مغي درة بددن مسددلم عددن أبددي

ال يدر عدن جدابر عددن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم نحدو ددذا وروب ز يدر قدال قلددج بدي ال يدر سددماج
من جابر فذ ر ذا الحددب

طكوو ذا الحدب

فقدال أبدو ال يدر إنمدا أخبرنيده صد واو أو بدن صد واو و داو ز يد ار أنكدر أو

عن أبي ال ير عن جابر حدانا ناد حدانا أبدو ا حدو

عدن ليد

عدن أبدي ال يدر

عدن جددابر عددن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم نحددوه قددال حدددانا ددر م حددانا فضدديل عددن ليد

عددن طدداوح

قال ت ضالو على ل سورة في القراو بس اين حسنة
باب ما جاء في إذا زل لج
[  ] 2893حدانا محمد بن موسى الحرشي ال صري حددانا الحسدن بدن سدلم بدن صدالح الاجلدي حددانا
اابج البناني عن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن قد أر إذا زل لدج عددلج لده

بنصف القراو ومن قد أر قدل طدا أبهدا الكدافروو عددلج لده بر دع القدراو ومدن قد أر قدل دو هللا أحدد عددلج لده
بطل

القراو قال أبو عيسى ذا حدب

ال اب عن بن ع اح

لر ب ال نارفه إال من حدب

دذا الشديد الحسدن بدن سدلم وفدي

[  ] 2894حدانا علي بن حجر أخبرنا ب د بدن داروو أخبرندا طمداو بدن المغيدرة الاند ي حددانا عطداء

عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا زل لددج تادددل نصددف الق دراو وقددل ددو هللا
أحددد تادددل ال د

الق دراو وقددل طددا أبهددا الكددافروو تادددل ر ددع الق دراو قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

نارفه إال من حدب

لر ددب ال

طماو بن المغيرة

[  ] 2895حددانا ع ددة بددن مكددرم الامدي ال صددري حددداني بددن أبددي فددط أخبرنددا سددلمة بددن ورداو عددن
أنل بن مال أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال لرجدل مدن أصدحابه دل ت وجدج طدا فدالو قدال ال
وهللا طا رسول هللا وال عندي ما أت وق به قال أليل ماد قدل دو هللا أحدد قدال بلدى قدال الد

القدراو قدال

أليل ما إذا جاء نصر هللا وال تح قال بلى قال ر دع القدراو قدال ألديل ماد قدل طدا أبهدا الكدافروو قدال
بلى قال ر ع القراو قال أليل ما إذا زل لج ا ر

قال بلى قال ر ع القراو قدال تد وق تد وق قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن

باب ما جاء في سورة اإلخال
[  ] 2896حدانا قتي ة ومحمد بن بشار قاال حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا ازئددة عدن منصدور

عن الل بن طساب عن ر يع بن خطيم عن عمرو بن ميموو عن عبد الرحمن بن أبي ليلدى عدن امدرأة

و ي امدرأة أبدي أبدوب وروب باضدهم عدن امدرأة أبدي أبدوب عدن أبدي أبدوب قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم أطاج أحد م أو طق أر في ليلة ال

القراو من ق أر هللا الواحد الصمد فقد قد أر الد

القدراو وفدي

ال داب عددن أبدي الدددرداء وأبدي سددايد وقتدادة بددن النامداو وأبدي ر درة وأنددل وابدن عمددر وأبدي مسدداود قددال

أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وال ناددرب أحدددا روب ددذا الحدددب

روابته إسرائيل وال ضيل بن عيدا

واضطر وا فيه

أحسددن مددن رواطددة ازئدددة وتابادده علددى

وقدد روب شدع ة وليدر واحدد مدن الطقدات دذا الحددب

عدن منصدور

[  ] 2897حدددانا أبددو ر ددب حدددانا إسددحاو بددن سددليماو عددن مال د بددن أنددل عددن عبيددد هللا بددن عبددد
الرحمن عن أبي حنين مولى رل ز د بن الخطاب أو مولى ز د بن الخطاب عن أبدي ر درة قدال أقبلدج

مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فسددمع رجددال طقد أر ل قددل ددو هللا أحددد هللا الصددمد و فقددال رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم وجبددج قلددج وم دا وجبددج قددال الجنددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
نارفه إال من حدب

حسددن لر ددب ال

مال بن أنل حنين و عبيد بن حنين

[  ] 2898حدانا محمد بن مرزوو ال صري حددانا حداتم بدن ميمدوو أبدو سدهل عدن اابدج البنداني عدن
أندل بدن مالد عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم قددال مدن قد أر دل بدوم مددائتي مدرة قدل ددو هللا أحدد محددي
عنه ذنوب خمسين سنة إال أو طكوو عليه دبن و هذا اإلسناد عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن

أراد أو بنام على فراشه فندام علدى طمينده ادم قد أر قدل دو هللا أحدد مائدة مدرة إذا داو بدوم ال يامدة طقدول لده
الرب طا عبدي أدخل على طميند الجندة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وقد روي ذا الحدب

لر دب مدن حددب

اابدج عدن أندل

من لير ذا الوجه أطضا عن اابج

[  ] 2899حدانا الع اح الددوري حددانا خالدد بدن مخلدد حددانا سدليماو بدن بدالل حددانا سدهيل بدن أبدي

صددالح عددن أبيدده عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددل ددو هللا أحددد تادددل ال د

القراو ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2900حدانا محمد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا ب دد بدن يسداو حددانا أبدو حدازم عدن
أبدي ر درة قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم احشددوا فد ني سدداق أر علدديكم الد

القدراو قددال فحشددد

من حشد ام خرق نبي هللا صلى هللا عليده وسدلم فقد أر قدل دو هللا أحدد ادم دخدل فقدال باضدنا لد اا قدال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف ني ساق أر علديكم الد

القدراو إندي رب دذا خبد ار جداءه مدن السدماء ادم

خرق نبدي هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال إندي قلدج سداق أر علديكم الد

قال أبو عيسى ذا حدب

القدراو أال ومنهدا تاددل الد

القدراو

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه وأبو حازم ا شجاي أسمه سلماو

[  ] 2901حدانا محمد بن إسماعيل حدانا إسماعيل بن أبي أو ل حدانا عبد الا د بدن محمدد عدن

عبيد هللا بن عمر عن اابج البناني عن أنل بدن مالد قدال داو رجدل مدن ا نصدار بدؤمهم فدي مسدجد
طقر لهم في الصالة فق أر بهدا افتدتح بقدل دو هللا أحدد حتدى ط درغ منهدا ادم طقد أر
ن اء فكاو لما أفتتح سورة أ
بسددورة أخددرب ماهددا و دداو طصددنع ذل د فددي ددل ر اددة فكلمدده أصددحابه فقددالوا إند تق د أر بهددذه السددورة اددم ال

تدرب أنهدا تج د حتدى تقد أر بسدورة أخدرب ف مدا أو تقد أر بهدا وممدا أو تددعها وتقد أر بسدورة أخدرب قدال مدا أنددا

بتار ها إو أحببتم أو أهمكم بها فالج ومو در تم تدر تكم و دانوا برونده أفضدلهم و ر دوا أو بدؤمهم ليدره
فلمددا أتددا م النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أخبددروه الخبددر فقددال طددا فددالو مددا طمنا د ممددا طددامر بدده أصددحاب
ومدا طحملد أو تقد أر ددذه السددورة فددي ددل ر اددة فقددال طددا رسددول هللا إنددي أحبهددا فقددال رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم إو حبها أدخل الجنة قال أبو عيسى دذا حددب

حدددب

حسدن لر دب صدحيح مدن دذا الوجده مدن

عبيددد هللا بددن عمددر عددن اابددج وروب م دداره بددن فضددالة عددن اابددج عددن أنددل أو رجددال قددال طددا

رسول هللا إني أحب ذه السورة قل و هللا أحد فقال إو ح
سليماو بن ا شا

إطا دا بددخل الجندة حددانا بدذل أبدو داود

حدانا أبو الوليد حدانا م اره بن فضالة بهذا

باب ما جاء في الماوذتين
[  ] 2902حدانا محمد بن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا إسدماعيل بدن أبدي خالدد أخبرندي نديل
بن أبي حازم عن ع ة بن عامر الجهني عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال قدد أند ل هللا علدي اطدات

لددم بددر مددطلهن ل قددل أعددوذ بددرب الندداح و إلددى اخددر السددورة وقددل ل أعددوذ بددرب ال لددق و إلددى اخددر السددورة
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2903حدددانا قتي ددة حدددانا بددن لهياددة عددن ب ددد بددن أبددي حبيددب عددن علددي بددن ر دداي عددن ع ددة بددن
عددامر قددال أمرنددي رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم أو أق د أر بددالماوذتين ف ددي دبددر ددل صددالة قددال أب ددو

عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء في فضل قار القراو
[  ] 2904حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود حدانا شع ة و شام عن قتدادة عدن ز اررة بدن أوفدى
عن ساد بن شام عدن عائشدة قالدج قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الدذي طقد أر القدراو و دو مدا ر
به مع الس رة الكرام البررة والذي طقرهه قال شام و و شدبد عليه قال شع ة و و عليده شداو فلده أجدراو

قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2905حدانا علي بن حجر أخبرنا ح ص بن سليماو عن طير بن زاذاو عدن عاصدم بدن ضدمرة

عن علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدن قد أر القدراو واسدت هره فاحدل حاللده
وحرم حرامه أدخلده هللا بده الجندة وشد اه فدي عشدرة مدن أ دل بيتده لهدم وجبدج لده الندار قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

الحدب

لر ب ال نارفده إال مدن دذا الوجده ولديل إسدناده بصدحيح وح دص بدن سدليماو طضداف فدي

باب ما جاء في فضل القراو
[  ] 2906حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا حسددين بددن علددي الجا ددي قددال سددماج حم د ة ال ددات عددن أبددي
المخت ددار الط ددائي ع ددن ب ددن أخ ددي الح ددرث ا ع ددور عدددن الح ددرث ق ددال م ددررت ف ددي المس ددجد فد د ذا الند دداح

طخوضدوو فدي ا حادبد
ا حادبد

فددخلج علدى علدي فقلدج طدا أميدر المدؤمنين أال تدرب أو النداح قدد خاضدوا فدي

قددال وقددد فالو دا قلددج ناددم قدال أمددا إنددي قدد سددماج رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم طقددول أال

إنهددا سددتكوو فتنددة فقلددج مددا المخددرق منهددا طددا رسددول هللا قددال تدداب هللا فيدده ن ددا مددا دداو قددبلكم وخبددر مددا

باد م وحكم مدا بيدنكم و دو ال صدل لديل بداله ل مدن تر ده مدن ج دار قصدمه هللا ومدن ابتغدى الهددب فدي
لي دره أضددله هللا و ددو حبددل هللا المتددين و ددو الددذ ر الحكدديم و ددو الص دراط المسددت يم ددو الددذي ال ت د بدده

ا دواء وال تلتد ل بدده ا لسددنة وال طش د ع مندده الالمدداء وال طخلددق علددى ط درة الددرد وال تنقضددي عجائ دده ددو
الذي لم تنته الجن إذ سماته حتى قالوا ل إنا سمانا قرانا عج ا بهددي إلدى الرشدد و مدن قدال بده صددو
ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه دب إلى صراط مست يم خدذ ا إليد طدا أعدور قدال

أبو عيسى ذا حدب

ال نارفه إال من ذا الوجه ومسناده مجهول وفي الحرث مقال

باب ما جاء في تاليم القراو
[  ] 2907حدانا محمود بن ليالو حددانا أبدو داود أن اندا شدع ة أخبرندي علقمدة بدن مرادد قدال سدماج
ساد بن عبيدة طحدث عن أبي عبدد الدرحمن عدن عطمداو بدن ع داو أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

قال خير م من تالم القراو وعلمه قال أبو عبد الرحمن فذاه الذي أقادني مقادي دذا وعلدم القدراو فدي
زمن عطماو حتى بل الحجاق بن بوسف قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2908حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا بشددر بددن السددري حدددانا سدداياو عددن علقمددة بددن مراددد عددن

أبددي عبددد الددرحمن السددلمي عددن عطمدداو بددن ع دداو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خيددر م أو
أفضددلكم مددن تالددم الق دراو وعلمدده ددذا حدددب

حسددن صددحيح كددذا روب عبددد الددرحمن بددن مهدددي وليددر

واحدد عدن سدداياو الطدوري عدن علقمددة بدن مرادد عددن أبدي عبدد الددرحمن عدن عطمداو عددن النبدي صددلى هللا
عليه وسلم وساياو ال بذ ر فيه عن ساد بن عبيدة وقد روب طحيى بن سايد القطاو دذا الحددب

عدن

سداياو وشدع ة عدن علقمددة بدن مرادد عدن سدداد بدن عبيددة عددن أبدي عبدد الدرحمن عددن عطمداو عدن النبددي
صلى هللا عليه وسلم حدانا بذل محمد بن بشار حدانا طحيدى بدن سدايد عدن سداياو وشدع ة قدال محمدد
بن بشدار و كدذا ذ دره طحيدى بدن سدايد عدن سداياو وشدع ة ليدر مدرة عدن علقمدة بدن مرادد عدن سداد بدن

عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عطماو عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال محمد بن بشدار وأصدحاب

ساياو ال بذ روو فيه عن ساياو عن ساد بن عبيدة قدال محمدد بدن بشدار و دو أصدح قدال أبدو عيسدى
وقد زاد شع ة في إسناد دذا الحددب

سداد بدن عبيددة و داو حددب

سداياو أصدح قدال علدي بدن عبدد هللا

قال طحيى بن سدايد مدا أحدد طاددل عنددي شدع ة ومذا خال ده سداياو أخدذت بقدول سداياو قدال أبدو عيسدى
سماج أبا عمار بذ ر عن و يع قال قال شع ة ساياو أح ظ مني ومدا حدداني سداياو عدن أحدد بشديء

فسالته إال وجدته ما حداني وفي ال اب عن علي وساد
[  ] 2909حدانا قتي ة حدانا عبد الواحد بن ز اد عن عبد الدرحمن بدن إسدحاو عدن النامداو بدن سداد
عن علي بدن أبدي طالدب قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خيدر م مدن تالدم القدراو وعلمده و دذا
حدددب

إسحاو

ال نارفدده مددن حدددب

علددي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إال مددن حدددب

عبددد الددرحمن بددن

باب ما جاء فيمن ق أر حرفا من القراو ما له من ا جر
[  ] 2910حد دانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو بكددر الحن ددي حدددانا الضددحاه بددن عطمدداو عددن أبددوب بددن
موسى قال سماج محمد بن اب القرري قال سماج عبدد هللا بدن مسداود طقدول قدال رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم من ق أر حرفا من تاب هللا فله به حسنة والحسنة باشر أمطالهدا ال أقدول ألدم حدرب ولكدن

ألف حرب والم حدرب ومديم حدرب و دروب دذا الحددب
ا حددو

مدن ليدر دذا الوجده عدن بدن مسداود ورواه أبدو

عددن بددن مسدداود رفادده باضددهم ووق دده باضددهم عددن بددن مسدداود قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه سماج قتي ة طقول بلغني أو محمد بن اب القرردي ولدد فدي حيداة

النبي صلى هللا عليه وسلم ومحمد بن اب طكنى أبا حم ة
باب

[  ] 2911حدانا أحمد بن منيع حدانا أبو النضر حددانا بكدر بدن خنديل عدن ليد

بدن أبدي سدليم عدن

ز د بن أرطاة عن أبي أمامة قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم ما أذو هللا لابد فدي شديء أفضدل مدن

ر اتين طصليهما ومو البدر ليدذر علدى رأح الابدد مدا دام فدي صدالته ومدا تقدرب الع داد إلدى هللا بمطدل مدا
خدرق منده قدال أبدو النضدر طاندي القدراو قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن دذا الوجدده

و كدر بددن خندديل تكلددم فيده بددن الم دداره وتر دده فددي اخدر أمدره وقددد روي ددذا الحددب

عددن ز ددد بددن أرطدداة

عن جبير بن ن ير عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسل
[  ] 2912حدانا بذل إسحاو بن منصور حدانا عبد الرحمن بن مهدي عدن مااو دة عدن الادالء بدن

الحرث عن ز د بن أرطاة عن جبير بن ن ير قال قدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إنكدم لدن ترجادوا إلدى

هللا بافضل مما خرق منه طاني القراو
باب

[  ] 2913ح دانا أحمد بن منيع حدانا جر ر عن قابوح بن أبي ربياو عن أبيه عدن بدن ع داح قدال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إو الدذي لديل فدي جوفده شديء مدن القدراو البيدج الخدرب قدال دذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 2914حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود الح ددري وأبددو نعدديم عددن سدداياو عددن عاصددم بددن
أبي النجود عن زر عن عبدد هللا بدن عمدرو عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال طقدال لصداحب القدراو

اق أر وارتق ورتل ما نج ترتل في الدنيا ف و من لت عندد خدر اطدة تقد أر بهدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح حدانا بندار حدانا عبد الرحمن بن مهدي عن ساياو عن عاصم بهذا اإلسناد نحوه

[  ] 2915حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا عبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث أخبرنددا شددع ة عددن عاصددم عددن

أبي صالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال طجدة القدراو بدوم ال يامدة فيقدول طدا رب
حلدده فيل د ل تدداق الك ارمددة اددم طقددول طددا رب زده فيل د ل حلددة الك ارمددة اددم طقددول طددا رب أر

عنه فيقال له اق أر وارو وت اد بكل اطة حسنة قال أبو عيسى ذا حدب

عندده فيرضددى

حسدن صدحيح حددانا محمدد بدن

بشار حدانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة عدن عاصدم بدن بهدلدة عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة نحدوه

ولم برفاه قال أبو عيسى و ذا أصح من حدب

عبد الصمد عن شع ة

باب
[  ] 2916حدانا عبد الو اب بن عبد الحكم الوراو ال غدادي حددانا عبدد المجيدد بدن عبدد الا د عدن
ب ددن ج ددر ج ع ددن المطل ددب ب ددن حنط ددب ع ددن أن ددل ب ددن مالد د ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم
عرضدج علدي أجددور أمتدي حتدى القددذاة طخرجهدا الرجدل مددن المسدجد وعرضدج علددي ذندوب أمتدي فلددم أر

ذن ددا أع ددم م د ن سددورة مددن الق دراو أو اطددة أوتيهددا رجددل اددم نسدديها قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال

نارفه إال من ذا الوجه قال وذاكرت به محمد بدن إسدماعيل فلدم طارفده وأسدتغر ه قدال محمدد وال أعدرب
للمطلب بن عبد هللا سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم إال قوله حدداني مدن شدهد

خط ددة النب ددي صددلى هللا علي دده وسددلم ق ددال وسددماج عب ددد هللا بددن عب ددد الددرحمن طق ددول ال ناددرب للمطل ددب
سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم قال عبد هللا وأنكر علي بدن المددبني أو طكدوو

المطلب سمع من أنل
باب
[  ] 2917حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد حدددانا سدداياو عددن ا عمددل عددن خيطمددة عددن
الحسددن عددن عم دراو بددن حصددين أندده مددر علددى قددا

طق د أر اددم سددال فاسددترجع اددم قددال سددماج رسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن قد أر الق دراو فليسددال هللا بدده ف ندده سدديجة أق دوام طقددرهوو القدراو طسددالوو بدده

الندداح وقددال محمددود و ددذا خيطمددة ال صددري الددذي روب عندده جددابر الجا ددي ولدديل ددو بددن عبددد الددرحمن
وخيطمة ذا شديد بصدري طكندى أبدا نصدر قدد روب عدن أندل بدن مالد أحادبد
عن خيطمة ذا أطضا أحادب

قال أبو عيسى ذا حدب

وقدد روب جدابر الجا دي

حسن ليل إسناده بذاه

[  ] 2918حددانا محمدد بددن إسدماعيل الواسددطي حددانا و يدع حدددانا أبدو فددروة ب دد بدن سددناو عدن أبددي
الم اره عن صهيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم مدا امدن بدالقراو مدن اسدتحل محارمده قدال
أبو عيسدى دذا حددب

لديل إسدناده بدالقوي وقدد خولدف و يدع فدي روابتده وقدال محمدد أبدو فدروة ب دد بدن

سدناو الدراوي لديل بحدبطده بداح إال رواطدة ابنده محمدد عنده ف نده بدروي عنده منداكير قدال أبدو عيسدى وقدد

روب محمدد بددن ب ددد بدن سددناو عددن أبيدده دذا الحدددب

فد اد فدي ددذا اإلسددناد عددن مجا دد عددن سددايد بددن

المسيب عن صهيب وال بتابع محمد بن ب د على روابته و و ضعيف وأبو الم اره رجل مجهول
[  ] 2919حدددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح عددن بحيددر بددن سدداد عددن خالددد بددن
ماداو عن طير بدن مدرة الحضدرمي عدن ع دة بدن عدامر قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
طقدول الجددا ر بدالقراو الجددا ر بالصددقة والمسددر بددالقراو المسدر بالصدددقة قدال أبددو عيسدى ددذا حدددب
حسن لر ب ومانى ذا الحدب

أو الذي طسر بقراءة القدراو أفضدل مدن الدذي طجهدر بقدراءة القدراو و

صدددقة السددر أفضددل عنددد أ ددل الالددم مددن صدددقة الاالنيددة ومنمددا مانددى ددذا عنددد أ ددل الالددم لكددي طددامن

الرجل من الاجب و الذي طسر الامل ال طخاب عليه الاجب ما طخاب عليه من عالنيته
باب
[  ] 2920حدانا صالح بن عبدد هللا حددانا حمداد بدن ز دد عدن أبدي ل ابدة قدال قالدج عائشدة داو النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم ال بنددام علددى ف ارشدده حتددى طق د أر بنددي إس درائيل وال مددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب وأبددو ل اب ددة ش دديد بصددري ق ددد روب عن دده حمدداد ب ددن ز ددد لي ددر ح دددب

و قددال أس ددمه م ددرواو

أخبرني بذل محمد بن إسماعيل في تاب التار د
[  ] 2921حدانا علي بن حجر أخبرنا ب يدة بدن الوليدد عدن بحيدر بدن سداد عدن خالدد بدن مادداو عدن
عبددد هللا بددن أبددي ب ددالل عددن عر ددا

ب ددن سددار ة أندده حدا دده أو النبددي صددلى هللا علي دده وسددلم دداو طقد د أر

المس حات قبل أو برقد و قول إو فيهن اطة خير من ألف اطة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب
[  ] 2922حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا خالددد بددن طهمدداو أبددو الاددالء
الخ داب حددداني نددافع بددن أبددي نددافع عدن ماقددل بددن طسددار عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن قددال
حين طص ح االث مرات أعوذ باهلل السدميع الالديم مدن الشديطاو الدرجيم وقد أر ادالث اطدات مدن اخدر سدورة

الحشدر و ددل هللا بدده سد اين ألدف ملد طصددلوو عليدده حتدى طمسددي ومو مددات فددي ذلد اليددوم مددات شددهيدا
ومن قالها حين طمسي او بتل المن لة قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ما جاء يف او قراءة النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 2923حدانا قتي ة حدانا اللي

عن عبد هللا بن عبيدد هللا بدن أبدي مليكدة عدن طالدى بدن مملد أنده

سال أم سلمة زوق النبي صلى هللا عليه وسلم عن قراءة النبي صلى هللا عليه وسدلم وصدالته فقالدج مدا

لكددم وصددالته دداو طصددلي اددم بنددام قدددر مددا صددلى اددم طصددلي قدددر مددا نددام اددم بنددام قدددر مددا صددلى حتددى
طص د ح اددم ناتددج قراءتدده ف د ذا ددي تناددج ق د ارءة م س درة حرفددا حرفددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صدحيح لر دب ال نارفدده إال مدن حدددب

سلمة وقد روب بن جر ج ذا الحدب
كاو طقطع قراءته وحدب

اللي

ليد

بددن سداد عددن بدن أبددي مليكدة عددن طالدى بددن مملد عددن أم

عن بن أبدي مليكدة عدن أم سدلمة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

أصح

[  ] 2924حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن مااو ددة بددن صددالح عددن عبددد هللا بددن أبددي ندديل ددو رجددل

بصدري قدال سدالج عائشدة عدن وتدر رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم يدف داو بدوتر مدن أول الليددل أو
من اخره فقالج ل ذلد قدد داو طصدنع ر مدا أوتدر مدن أول الليدل ور مدا أوتدر مدن اخدره فقلدج الحمدد هلل
الذي جال في ا مر ساة فقلج يف انج قراءته أكاو طسر بالقراءة أم طجهدر قالدج دل ذلد قدد داو
ط ادل قددد دداو ر مدا أسددر ور مددا جهددر قدال فقلددج الحمددد هلل الدذي جاددل فددي ا مددر سداة قلددج فكيددف دداو

طصنع في الجنابة أكاو طغتسدل قبدل أو بندام أو بندام قبدل أو طغتسدل قالدج دل ذلد قدد داو ط ادل فر مدا
التسددل فنددام ور مددا توضددا فنددام قلددج الحمددد هلل الددذي جاددل فددي ا مددر سدداة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن لر ب من ذا الوجه
باب

[  ] 2925حدددانا محمددد بددن إسددماعيل قددال حدددانا محمددد بددن طيددر أخبرنددا إس درائيل حدددانا عطمدداو بددن
المغيرة عن سالم بن أبي الجاد عن جابر قال او النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طادر
فقال أال رجل طحملندي إلدى قومده فد و قر شدا قدد منادوني أو أبلد

لر ب صحيح

ن سده بدالموقف

دالم ر دي قدال أبدو عيسدى دذا حددب

باب
[  ] 2926حدانا محمد بن إسماعيل حدانا شهاب بن ع داد الابددي حددانا محمدد بدن الحسدن بدن أبدي
ب د الهمداني عن عمرو بن نيل عن عطية عن أبدي سدايد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

طقول الدرب عد وجدل مدن شدغله القدراو وذ دري عدن مسدالتي أعطيتده أفضدل مدا أعطدي السدائلين وفضدل
كالم هللا على سائر الكالم ضل هللا على خلقه قال ذا حدب

و ليه تاب القراءات

حسدن لر دب تدم تداب فضدائل القدراو

كتاب القراءات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب في فاتحة الكتاب
[  ] 2927حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا طحيددى بددن سددايد ا مددوي عددن بددن جددر ج عددن بددن أبددي مليكددة
عن أم سلمة قالج داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقطدع قراءتده طقدول ل الحمدد هلل رب الادالمين و
ام طقف ل الرحمن الرحيم و ام طقف و او طقره ا ل مل بوم الدبن و قال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب

و ه طقول أبو عبيد و ختاره كذا روب طحيى سدايد ا مدوي وليدره عدن بدن جدر ج عدن بدن مليكدة عدن أم
سددلمة ولدديل إسددناده بمتصددل و الليد

ممل عن أم سلمة وحدب

اللي

بددن سدداد روب ددذا الحدددب

أصح وليل في حدب

اللي

عددن بددن أبددي مليكددة عددن طالددى بددن

و او طق أر ل مل بوم الدبن

[  ] 2928حدددانا أبددو بكددر محمددد بددن أبدداو حدددانا أبددوب بددن سددو د الرملددي عددن بددونل بددن ب ددد عددن

ال ري عن أنل أو النبي صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأراه قال وعطماو دانوا طقدرهوو ل مالد
بوم الدبن و قال أبو عيسى ذا حدب
حدددب

لر ب ال نارفه من حدب

ال دري عدن أندل بدن مالد إال مدن

ددذا الشدديد أبددوب بددن سددو د الرملددي وقددد روب باددا أصددحاب ال ددري ددذا الحدددب

عددن ال ددري

أو النبي صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر انوا طقرهوو ل مال بوم الددبن و وقدد روب عبدد الدرزاو

عددن مامددر عددن ال ددري عددن سددايد بددن المسدديب أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وأبددا بكددر وعمددر ددانوا

طقرهوو ل مال بوم الدبن

[  ] 2929حدانا أبو ر ب حدانا بن الم اره عن بونل بن ب د عن أبي علدي بدن ب دد عدن ال دري

عددن أنددل بددن مال د أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ق د أر ل أو الددن ل ب دالن ل والاددين بددالاين و حدددانا
سو د حدانا عبد هللا عن بونل بن ب د بهذا اإلسناد نحوه قال أبدو عيسدى وأبدو علدي بدن ب دد دو أخدو
بونل بن ب د و ذا حدب

حسن لر ب قدال محمدد ت درد بدن الم داره بهدذا الحددب

عدن بدونل بدن ب دد

و كذا ق أر أبو عبيد ل والاين بالاين و أت اعا لهذا الحدب
[  ] 2930حدانا أبو ر ب حدانا رشددبن بدن سداد عدن عبدد الدرحمن بدن ز داد بدن أنادم عدن عت دة بدن

حميد عن ع ادة بن نسي عن عبد الرحمن بن لنم عدن ماداذ بدن جبدل أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

قد أر ل ددل تسدتطيع ر د و قددال دذا حدددب

لر دب ال نارفدده إال مددن حددب

رشدددبن ولديل إسددناده بددالقوي

ورشدبن بن ساد واإلفر قي طضا او في الحدب
باب ومن سورة ود
[  ] 2931حدانا الحسين بن محمد ال صري حدانا عبد هللا بن ح دص حددانا اابدج البنداني عدن شدهر
بددن حوشددب عددن أم سددلمة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طقره ددا ل إندده عمددل ليددر صددالح و قددال

أبدو عيسدى دذا حددب
ذا الحدب

قدد رواه ليدر واحدد عددن اابدج البنداني نحدو دذا و دو حددب

اابدج البندداني وروي

أطضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنج ب د قال وسدماج عبدد بدن حميدد طقدول أسدماء

بن ددج ب ددد ددي أم س ددلمة ا نص ددار ة ق ددال أب ددو عيس ددى ددال الح دددبطين عن دددي واح ددد وق ددد روب ش ددهر ب ددن
حوشددب ليددر حدددب

عددن أم سددلمة ا نصددار ة و ددي أسددماء بنددج ب ددد وقددد روي عددن عائشددة عددن النبددي

صلى هللا عليه وسلم نحو ذا
[  ] 2932حدانا طحيى بن موسى حدانا و يع وح او بن دالل قداال حددانا داروو النحدوي عدن اابدج

البندداني عددن شددهر بددن حوشددب عددن أم سددلمة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ق د أر ددذه ارطددة ل إندده
عمل لير صالح
باب ومن سورة الكهف
[  ] 2933حدانا أبو بكر بن نافع بصري حددانا أميدة بدن خالدد حددانا أبدو الجار دة الابددي عدن شدع ة

عن أبي إسحاو عن سايد بن جبير عن بن ع اح عن أبي بن اب عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم
أندده ق د أر ل قددد بلغددج مددن لدددني عددذ ار و مطقلددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا

الوجه وأمية بن خالد وأبو الجار ة الابدي شيد مجهول ال أدري من و وال طارب اسمه

[  ] 2934حدددانا طحيددى بددن موسددى حدددانا مالددى بددن منصددور حدددانا محمددد بددن دبنددار عددن سدداد بددن
أوح عدن مصدددع أبددي طحيددى عددن بددن ع دداح عددن أبددي بددن ادب أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قد أر ل

في عين حم ة و قال أبو عيسى ذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن دذا الوجده والصدحيح مدا روي بدن

ع اح قراءتده و دروب أو بدن ع داح وعمدرو بدن الااصدي اختل دا فدي قدراءة دذه ارطدة وارت ادا إلدى ادب
ا ح ار في ذل فلو انج عنده رواطة عن النبي صلى هللا عليه وسلم الستغنى بروابتده ولدم طحدتج إلدى
كاب
باب ومن سورة الروم
[  ] 2935حدددانا نصددر بددن علددي حدددانا الماتمددر بددن سددليماو عددن أبيدده عددن سددليماو ا عمددل عددن

عطية عن أبي سايد قال لمدا داو بدوم بددر رهدرت الدروم علدى فدارح فاعجدب ذلد المدؤمنين فن لدج ل

ألم للبج الروم و إلدى قولده ل ط دري المؤمندوو و قدال ط دري المؤمندوو ب هدور الدروم علدى فدارح قدال أبدو
عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده و قد أر ل للبددج و وللبددج طقددول انددج للبددج اددم للبددج

كذا ق أر نصر بن علي للبج

[  ] 2936حدانا محمد بن حميد الرازي حددانا محمدد بدن ميسدر النحدوي عدن فضديل بدن مدرزوو عدن
عطية الاوفي عن بن عمر أنه ق أر على النبي صلى هللا عليه وسدلم ل خلقكدم مدن ضداف و فقدال ل مدن

ضاف و حدانا عبد بن حميد حدانا ب د بن داروو عدن فضديل بدن مدرزوو عدن عطيدة عدن بدن عمدر
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه ددذا حدددب

مرزوو

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

فضدديل بددن

باب ومن سورة القمر
[  ] 2937حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن أبددي إسددحاو عددن
ا سود بن ب د عن عبدد هللا أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم داو طقد أر ل فهدل مدن مدذ ر و قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة الواقاة

[  ] 2938حدانا بشر بن الل الصواب حدانا جا ر بن سدليماو الضد اي عدن داروو ا عدور عدن

بدددبل بددن ميس درة عددن عبددد هللا بددن شددقيق عددن عائشددة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طق د أر ل فددروي
ور حاو وجنة نعيم و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

اروو ا عور

باب ومن سورة الليل
[  ] 2939حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عدن إبدراييم عدن علقمدة قدال قددمنا الشدام فاتاندا
أبدو الددرداء فقددال أفديكم أحدد طقد أر علدى قدراءة عبدد هللا قدال فاشدداروا إلدي فقلددج نادم أندا قددال يدف سددماج

عب ددد هللا طقد د أر ددذه ارط ددة ل واللي ددل إذا طغش ددى و ق ددال قل ددج س ددماته طقره ددا ل واللي ددل إذا طغش ددى و وال ددذ ر
وا نط ددى فق ددال أبد ددو ال دددرداء وأندددا وهللا ك ددذا سدددماج رس ددول هللا صد ددلى هللا علي دده وسدددلم طقره ددا و د دؤالء
بر دددونني أو أق أر ددا ل ومددا خلددق و فددال أتدداباهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

عبد هللا بن مساود ل والليل إذا طغشى والنهار إذا تجلى و والذ ر وا نطى

حسددن صددحيح و كددذا ق دراءة

باب ومن سورة الذار ات
[  ] 2940حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى عددن إسدرائيل عددن أبددي إسددحاو عددن عبددد
الرحمن بن ب د عن عبد هللا بن مساود قال أقرأني رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إندي أندا الدرزاو ذو
القوة المتين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة الحج
[  ] 2941حدددانا أبددو زرعددة وال ضددل بددن أبددي طالددب وليددر واحددد قددالوا حدددانا الحسددن بددن بشددر عددن

الحكددم بددن عبددد المل د عددن قتددادة عددن عم دراو بددن حصددين أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ق د أر ل وتددرب

النداح سدكارب ومدا دم بسدكارب و قدال أبدو عيسددى دذا حددب

حسدن وال نادرب لقتدادة سدماعا مدن أحددد

مددن أصددحاب صددلى هللا عليدده وسددلم إال مددن أنددل وأبددو الط يددل و ددو عندددي حدددب

مختصددر إنمددا بددروب

عن قتادة عن الحسن عن عمراو بن حصين قال نا مع النبي صدلى هللا عليده وسدلم فدي السد ر فقد أر ل

طددا أبهددا الندداح اتق دوا ر كددم و الحدددب

بطول ده وحدددب

الحكددم بددن عبددد المل د عندددي مختصددر مددن ددذا

الحدب
باب
[  ] 2942حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود قددال أن انددا شددع ة عددن منصددور سددماج أبددا وائددل

عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ب ل ما حد م أو حدد م أو طقدول نسديج اطدة يدج
و يج بل و نسي فاسدتذ روا القدراو فوالدذي ن سدي بيدده لهدو أشدد تقصديا مدن صددور الرجدال مدن الدنام
من عقله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء أن ل القراو على س اة أحرب
[  ] 2943حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل وليددر واحددد قددالوا حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن

ال ري عن عروة بن ال ير عن المسدور بدن مخرمدة وعبدد الدرحمن بدن القداري أخبدراه أنهمدا سدماا عمدر

بددن الخطدداب طقددول مددررت بهشددام بددن حكدديم بددن ح د ام طق د أر سددورة ال رقدداو فددي حيدداة رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم فاستماج قراءته ف ذا و طق أر على حروب طيرة لم طقرئنيها رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

فكدددت أ سدداوره فددي الصددالة فن رتدده حتددى سددلم فلمددا سددلم لببتدده بردائدده فقلددج مددن أق دراه ددذه السددورة التددي
سددمات تقره ددا فقددال أقرأنيهددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال قلددج لدده ددذبج وهللا إو رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم لهددو أق أرنددي ددذه السددورة التددي تقره ددا فانطلقددج أقددوده إلددى النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم فقلج طا رسول هللا إني سماج ذا طق أر سورة ال رقاو علدى حدروب لدم تقرئنيهدا وأندج أقرأتندي سدورة
ال رقدداو فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أرسددله طددا عمددر اق د أر طددا شددام فق د أر الق دراءة التددي سددماته فقددال
النبي صلى هللا عليده وسدلم كدذا أن لدج ادم قدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم اقد أر طدا عمدر فقدرأت القدراءة
التددي أق أرنددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم كددذا أن لددج اددم قددال النبددي
صلى هللا عليه وسلم إو القراو أن ل على س اة أحرب فاقرهوا ما تيسر قدال دذا حددب

حسدن صدحيح

وقد روب مال بن أنل عن ال ري بهذا اإلسناد نحوه إال أنه لم بذ ر فيه المسور بن مخرمة

[  ] 2944حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا الحسددن بددن موسددى حدددانا شددي او عددن عاصددم عددن زر ب ددن
حبدديل عددن أبددي بددن اددب قددال لقددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم جبر ددل فقددال طددا جبر ددل إنددي باطددج

إلددى أمددة أميددين مددنهم الاجددوز والشدديد الكبيددر والغددالم والجار ددة والرجددل الددذي لددم طق د أر تابددا قددط قددال طددا

محمد إو القراو أن ل على س اة أحدرب وفدي ال داب عدن عمدر وحذط دة بدن اليمداو وأم أبدوب و دي امدرأة

أبي أبوب وسمرة وابن ع اح وأبي جهنم بن الحرث بن الصمة وعمدرو بدن الادا
عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روي من لير وجه عن أبي بن اب

وأبدي بكدرة قدال أبدو

باب
[  ] 2945حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أسامة حددانا ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة

قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن ن دل عدن أخيده ر دة مدن درب الددنيا ن دل هللا عنده ر دة
من رب بوم ال يامة ومن ستر مسلما ستره هللا في الدنيا وارخرة ومن طسر على ماسدر طسدر هللا عليده

في الدنيا وارخرة وهللا في عوو الابد مدا داو الابدد فدي عدوو أخيده ومدن سدل طر قدا بلدتمل فيده علمدا

سددهل هللا لدده طر قددا إلددى الجنددة ومددا قاددد قددوم فددي مسددجد بتلددوو تدداب هللا و تدارسددونه بيددنهم إال ن لددج
عليهم السكينة ولشيتهم الرحمة وح تهم المالئكة ومن أبطا به عمله لم طسدرع بده نسد ه قدال أبدو عيسدى
كددذا روب ليددر واحددد عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مطددل

ددذا الحدددب

وروب أس د اط بددن محمددد عددن ا عمددل قددال حددداج عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم فذ ر باا ذا الحدب
باب

[  ] 2946حدانا عبيد بن أس اط بن محمد القرشي حدانا أبي عن مطرب عن أبي إسدحاو عدن أبدي
بدردة عددن عبددد هللا بدن عمددرو قددال قلدج طددا رسددول هللا فدي ددم أقد أر القدراو قددال أختمدده فدي شددهر قلددج إنددي
أطيق أفضدل مدن ذلد قدال اختمده فدي عشدر ن قلدج إندي أطيدق أفضدل مدن ذلد قدال اختمده فدي خمسدة
عشر قلج إني أطيق أفضل من ذل قال اختمه في عشر قلج إني أطيدق أفضدل مدن ذلد قدال اختمده
فددي خمددل قلددج إنددي أطيددق أفضددل مددن ذل د قددال فمددا رخددص لددي قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده طسددتغرب مددن حدددب

الحدب

حسددن

أبددي بددردة عددن عبددد هللا بددن عمددرو وقددد روي ددذا

من لير وجه عدن عبدد هللا بدن عمدر وروي عدن عبدد هللا بدن عمدرو عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسدلم قدال لدم ط قده مددن قد أر القدراو فدي أقددل مدن ادالث وروي عدن عبددد هللا بدن عمدرو أو النبدي صددلى هللا

عليده وسدلم قدال لده اقد أر القدراو فدي أر ادين قدال إسدحاو بدن إبدراييم وال نحدب للرجدل أو طداتي عليده أكطددر

من أر اين ولم طق أر القراو لهذا الحدب

وقال باا أ ل الالم ال طق أر القراو في أقدل مدن ادالث للحددب

الذي روي عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ورخدص فيده بادا أ دل الالدم وروي عدن عطمداو بدن ع داو

أنه او طق أر القدراو فدي ر ادة بدوتر بهدا وروي عدن سدايد بدن جبيدر أنده قد أر القدراو فدي ر ادة فدي الكع دة
والترتيل في القراءة أحب إلى أ ل الالم
[  ] 2947حددانا أبددو بكدر بددن أبددي النضدر ال غدددادي حدددانا علدي بددن الحسدن ددو بددن شدقيق عددن عبددد
هللا بن الم اره عن مامر عن سماه بن ال ضدل عدن و دب بدن من ده عدن عبدد هللا بدن عمدرو أو النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لدده اقد أر القدراو فددي أر اددين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وروب باضددهم

عن مامر عن سدماه بدن ال ضدل عدن و دب بدن من ده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أمدر عبدد هللا بدن
عمرو أو طق أر القراو في أر اين
[  ] 2948حدانا نصر بن علي حدانا الهيدطم بدن الر يدع حددانا صدالح المدري عدن قتدادة عدن ز اررة بدن
أوفى عن بن ع اح قدال قدال رجدل طدا رسدول هللا أي الامدل أحدب إلدى هللا قدال الحدال المرتحدل قدال ومدا
الحال المرتحل قال الذي طضرب من أول القراو إلى اخره لما حدل ارتحدل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفدده مددن حدددب

بددن ع دداح إال مددن ددذا الوجدده ومسددناده لدديل بددالقوي حدددانا محمددد بددن بشددار

حدددانا مسددلم بددن إب دراييم حدددانا صددالح المددري عددن قتددادة عددن ز اررة بددن أوفددى عددن النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم نحوه ولم بذ ر فيه عن بن ع اح قدال أبدو عيسدى و دذا عنددي أصدح مدن حددب

عن الهيطم بن الر يع

نصدر بدن علدي

[  ] 2949حدانا محمود بن ليالو حدانا النضر بن شميل حدانا شع ة عن قتدادة عدن ب دد بدن عبدد

هللا بدن الشدخير عدن عبدد هللا بدن عمددرو أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لددم ط قده مدن قد أر القدراو فددي
أقل من االث قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صدحيح حددانا محمدد بدن بشدار حددانا محمدد بدن جا در

حدانا شع ة بهذا اإلسناد نحوه
كتاب ت سير القراو عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

باب ما جاء في الذي ط سر القراو برأطه
[  ] 2950حدانا محمود بن ليالو حدانا بشر بدن السدري حددانا سداياو عدن عبدد ا علدى عدن سدايد
بن جبير عن بن ع اح رضى هللا تاالى عنهمدا قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن قدال فدي
القراو بغير علم فليتبوأ مقاده من النار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2951حددانا سدداياو بددن و يدع حدددانا سددو د بدن عمددرو الكلبددي حددانا أبددو عوانددة عدن عبددد ا علددى
عددن سددايد بددن جبيددر عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اتق دوا الحدددب

عنددي إال مددا

علمتم فمن ذب علي متامدا فليتبوأ مقاده من النار ومن قدال فدي القدراو ب أرطده فليتبدوأ مقادده مدن الندار
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2952حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا ح دداو بددن ددالل حدددانا سددهيل بددن عبددد هللا و ددو بددن أبددي ح د م
أخو ح م القطاي حدانا أبو عمراو الجوني عن جندب بدن عبدد هللا قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم من قال في القراو برأطه فاصاب فقدد أخطدا قدال أبدو عيسدى كدذا روي عدن بادا أ دل الالدم مدن

أصحاب النبي صلى هللا عليده وسدلم ووليدر م أنهدم شدددوا فدي دذا فدي أو ط سدر القدراو بغيدر علدم وأمدا

الذي روي عن مجا د وقتادة ولير ما من أ ل الالم أنهدم فسدروا القدراو فلديل ال دن بهدم أنهدم قدالوا فدي
القراو أو فسروه بغير علدم أو مدن قبدل أن سدهم وقدد روي عدنهم مدا بددل علدى مدا قلندا أنهدم لدم طقولدوا مدن
قبل أن سهم بغيدر علدم وقدد تكلدم بادا أ دل الحددب

فدي سدهيل بدن أبدي حد م حددانا الحسدين بدن مهددي

ال صددري أخبرنددا عبددد الددرزاو عددن مامددر عددن قتددادة قددال مددا فددي الق دراو اطددة إال وقددد سددماج فيهددا بشدديء
حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ا عمددل قددال قددال مجا ددد لددو نددج ق درأت ق دراءة بددن
مساود لم أحتج إلى أو أسال بن ع اح عن طير من القراو مما سالج
باب ومن سورة فاتحة
[  ] 2953حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من صلى صالة لم طقد أر فيهدا بدام القدراو فهدي خدداق و دي

خددداق ليددر تمددام قددال قلددج طددا أبددا ر درة إنددي أحيانددا أكددوو وراء اإلمددام قددال طددا بددن ال ارسددي فاق أر ددا فددي

ن س د ف د ني سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول قددال هللا تاددالى قسددمج الصددالة بينددي و ددين

عب دددي نصد د ين فنصدد ها ل ددي ونصدد ها لاب دددي ولاب دددي م ددا س ددال طقد د أر الاب ددد ل الحم ددد هلل رب الا ددالمين و

فيقددول هللا حمدددني عب دددي فيقددول ل الددرحمن ال ددرحيم و فيقددول هللا أان ددى علددي عبدددي فيق ددول ل مال د ب ددوم
الدبن و فيقول مجدني عبدي و ذا لي و يندي و دين عبددي ل إطداه نابدد ومطداه نسدتاين و واخدر السدورة
لابدددي ولابدددي مددا سددال طقددول ل ا دددنا الص دراط المسددت يم ص دراط الددذبن أنامددج علدديهم ليددر المغضددوب

علدديهم وال الضددالين و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وقددد روب شددع ة ومسددماعيل بددن جا ددر وليددر

واحدد عدن الاددالء بدن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبدي ر درة عدن النبددي صدلى هللا عليده وسددلم نحدو ددذا
الحدب

وروب بن جر ج ومال بن أنل عن الاالء بن عبدد الدرحمن عدن أبدي السدائب مدولى شدام بدن

ز درة عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو ددذا وروب بددن أبددي أو ددل عددن أبيدده عددن
الادالء بدن عبدد الدرحمن قدال حدداني أبدي وأبدو السدائب عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم
نحو ذا
[  ] 2953أخبرنددا بددذل محمددد بددن طحيددى و اقددوب بددن سدداياو ال ارسددي قدداال حدددانا إسددماعيل بددن أبددي
أو ددل عددن أبيدده عددن الاددالء بددن عبددد الددرحمن حددداني أبددي وأبددو السددائب مددولى شددام بددن ز درة و انددا
جليسين بي ر رة عن أبي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن صدلى صدالة لدم طقد أر فيهدا
بدام القدراو فهددي خددداق ليددر تمددام ولديل فددي حدددب
زرعة عن ذا الحدب

إسددماعيل بددن أبددي أو دل أكطددر مددن ددذا وسددالج أبددا

ال الحدبطين صحيح واحتج بحدب

بن أبي أو ل عن أبيه عن الاالء

[  ] 2953أخبرنا عبد بدن حميدد أخبرندا عبدد الدرحمن بدن سداد أن اندا عمدرو بدن أبدي نديل عدن سدماه
بددن حددرب عددن ع دداد بددن حبدديل عددن عدددي بددن حدداتم قددال أتيددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و ددو
جددالل فددي المسددجد فقددال القددوم ددذا عدددي بددن حدداتم وج ددج بغيددر أمدداو وال تدداب فلمددا دفاددج إليدده أخددذ

بيدي وقد او قال قبل ذلد إندي رجدو أو طجادل هللا بدده فدي بددي قدال فقدام فلقيتده امدرأة وصدبي ماهدا
فقدداال إو لنددا إلي د حاجددة فقددام ماهمددا حتددى قضددى حاجتهمددا اددم أخددذ بيدددي حتددى أتددى بددي داره فالقددج لدده
الوليدة وسادة فجلل عليها وجلسج بين بدطه فحمد هللا وأانى عليده ادم قدال مدا ط دره أو تقدول ال إلده إال

هللا فهل تالم من إله سوب هللا قال قلج ال قال ام تكلم ساعة ادم قدال إنمدا ت در أو تقدول هللا أكبدر وتالدم

أو شي ا أكبر من هللا قال قلج ال قال ف و اليهود مغضوب عليهم ومو النصارب ضدالل قدال قلدج فد ني
ج ج مسلما قال فرأبج وجهه ت سط فرحا قال ام أمر بي فان لج عند رجدل مدن ا نصدار جالدج ألشداه

اتيده طرفددي النهددار قددال فبيندا أنددا عنددده عشددية إذ جدداءه قدوم فددي ايدداب مددن الصدوب مددن ددذه النمددار قددال
فصددلى وقددام فح د

علدديهم اددم قددال ولددو صدداع ولددو بنصددف صدداع ولددو ب ضددة ولددو ب د اا ن ضددة طقددي

أحد م وجهه حر جهدنم أو الندار ولدو بتمدرة ولدو بشدق تمدرة فد و أحدد م القدي هللا وقائدل لده مدا أقدول لكدم
ألم أجال ل سماا و ص ار فيقول بلدى فيقدول ألدم أجادل لد مداال وولددا فيقدول بلدى فيقدول أبدن مدا قددمج
لن س فين ر قدامه و اده وعن طمينه وعن شماله ام ال طجد شي ا طقي به وجهده حدر جهدنم ليدق أحدد م

وجهدده النددار ولددو بشددق تم درة ف د و لددم طجددد ف كلمددة طي ددة ف د ني ال أخدداب علدديكم ال اقددة ف د و هللا ناصددر م

وماطيكم حتى تسير ال اينة فيما بين بطدرب والحيدرة أكطدر مدا تخداب علدى مطيتهدا السدرو قدال فجالدج
أقول في ن سي فابن لصدو

طديء قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صلى هللا عليه وسلم الحدب

بطوله

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

سماه بن حرب وروب شع ة عن سماه بن حرب عن ع داد بدن حبديل عدن عددي بدن حداتم عدن النبدي

[  ] 2954حدددانا محمددد بددن المطنددى و ندددار قدداال حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن سددماه بددن
حدرب عدن ع داد بدن حبديل عدن عددي بدن حدداتم عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال اليهدود مغضددوب

عليهم والنصارب ضالل فذ ر الحدب

بطوله

باب ومن سورة ال قرة
[  ] 2955حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد وابددن أبددي عدددي ومحمددد بددن جا ددر وعبددد

الو اب قالوا حدانا عوب عن قسامة بن ز يدر عدن أبدي موسدى ا شداري قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا
علي دده وس ددلم إو هللا تا ددالى خل ددق ادم م ددن ن ض ددة ن ض ددها م ددن جمي ددع ا ر
ا ر

فج دداء بن ددو ادم عل ددى ق دددر

فجدداء مددنهم ا حمددر وا بدديا وا سددود و ددين ذل د والسددهل والح د و والخبي د

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

والطيددب قددال أبددو

[  ] 2956حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاو عن مامر عن مدام بدن من ده عدن أبدي ر درة قدال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في قوله ل ادخلوا ال داب سدجدا و قدال دخلدوا متد ح ين علدى أوراكهدم
و هذا اإلسناد عن النبي صلى هللا عليه وسلم ل فبدل الذبن رلموا قوال لير الدذي قيدل لهدم و قدال قدالوا

ح ة في شارة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2957حدانا محمود بدن لديالو حددانا و يدع حددانا أشدا

السدماو عدن عاصدم بدن عبيدد هللا عدن

عبد هللا بن عامر بن ر ياة عن أبيه قال نا مع النبي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد رة فدي ليلدة م لمدة
فلم ندر أبن القبلة فصلى ل رجل منا على حياله فلما أص حنا ذ رنا ذلد للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم
فن لج ل فابنما تولوا فطم وجده هللا و قدال أبدو عيسدى دذا حددب
السددماو الر يددع عددن عاصددم بددن عبيددد هللا وأشددا

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

طضدداف فددي الحدددب

أشدا

ذ ددب أكطددر أ ددل الالددم إلددى ددذا

وقددالوا إذا صددلى فددي الغدديم لغيددر القبلددة اددم اسددت او لدده بادددما صددلى أندده صددلى لغيددر القبلددة ف د و صددالته
جائ ة و ه طقول ساياو وابن الم اره أحمد ومسحاو
[  ] 2958حدانا عبد بن حميد أخبرنا ب د بن اروو أخبرنا عبد المل بن أبدي سدليماو قدال سدماج
سايد بدن جبيدر طحددث عدن بدن عمدر قدال داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طصدلي علدى راحلتده تطوعدا

أبنمدا توجهددج بده و ددو جداء مددن مكددة إلدى المدبنددة ادم قد أر بددن عمدر ددذه ارطدة ل وهلل المشددرو والمغددرب و
ارطدة فقدال بدن عمدر ف دي دذه أن لدج دذه ارطددة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح و دروب عددن

قتادة أنه قال في ذه ارطة ل وهلل المشرو والمغرب فابنما تولدوا فدطم وجده هللا و قدال قتدادة دي منسدوخة
نسخها قوله ل فول وجه شطر المسجد الحرام و أي تلقاءه حدانا بذل محمد بدن عبدد الملد بدن أبدي

الشوارب حدانا ب د بن زر ع عن سايد عدن قتدادة و دروب عدن مجا دد فدي دذه ارطدة ل فابنمدا تولدوا فدطم
وجه هللا و قال فطم قبلة هللا حدانا بذل أبو ر ب حدانا و يع عن النضر بن عر ي عن مجا د بهذا

[  ] 2959حدانا عبد بن حميد حدانا الحجاق بدن منهدال حددانا حمداد بدن سدلمة عدن حميدد عدن أندل
أو عمر قال طا رسول هللا لو صلينا خلدف المقدام فن لدج ل واتخدذوا مدن مقدام إبدراييم مصدلى و قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2960حدددانا أحم ددد بددن مني ددع ح دددانا شدديم أخبرن ددا حميددد الطو ددل ع ددن أنددل ق ددال قددال عم ددر ب ددن
الخط دداب رض ددى هللا تا ددالى عن دده قل ددج لرس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ل ددو اتخ ددذت م ددن مق ددام إبد دراييم
مصددلى فن لددج ل واتخددذوا مددن مقددام إب دراييم مصددلى و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ال اب عن بن عمر

حسددن صددحيح وفددي

[  ] 2961حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو مااو ددة حدددانا ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي سددايد

عن النبي صلى هللا عليه وسلم في قوله ل و ذل جالناكم أمة وسدطا و قدال عددال قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 2961حدددانا عبددد بددن حميددد أخبرنددا جا ددر بددن عددوو أخبرنددا ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي

سددايد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بدددعى نددوي فيقددال ددل بلغددج فيقددول ناددم فيدددعى قومدده

فيقال ل بلغكم فيقولوو ما أتانا من نذبر وما أتانا من أحد فيقول من شهوده فيقدول محمدد وأمتده قدال
فيؤتى بكم تشهدوو أنه قدد بلد فدذل قدول هللا ل و دذل جالنداكم أمدة وسدطا لتكوندوا شدهداء علدى النداح

و كوو الرسول عليكم شهيدا و والوسدط الاددل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

بن بشار حدانا جا ر بن عوو عن ا عمل نحوه

حسدن صدحيح حددانا محمدد

[  ] 2962حددانا نداد حددانا و يددع عدن إسدرائيل عدن أبددي إسدحاو عدن البدراء بددن عدازب قدال لمدا قدددم
رسددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم المدبن ددة صددلى نح ددو بيددج المقدددح س ددتة أو س د اة عش ددر شدده ار و دداو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طحب أو بوجه إلى الكع ة فان ل هللا ل قد ندرب تقلدب وجهد فدي السدماء

فلنولين قبلة ترضا ا فول وجهد شدطر المسدجد الحدرام و فوجده نحدو الكع دة و داو طحدب ذلد فصدلى

رجل ماه الاصر قال ام مدر علدى قدوم مدن ا نصدار و دم ر دوع فدي صدالة الاصدر نحدو بيدج المقددح
فقددال ددو طشددهد أندده صددلى مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأندده قددد وجدده إلددى الكع ددة قددال فددانحرفوا
و م ر وع قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه ساياو الطوري عن أبي إسحاو

[  ] 2963حدانا ناد حدانا و يع عن ساياو عن عبدد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر قدال دانوا ر وعدا
في صالة ال جر وفي ال اب عن عمدرو بدن عدوب الم ندي وابدن عمدر وعمدارة بدن أوح وأندل بدن مالد
قال أبو عيسى حدب

بن عمر حدب

حسن صحيح

[  ] 2964حدددانا ندداد وأبددو عمددار قدداال حدددانا و يددع عددن إس درائيل عددن سددماه عددن عكرمددة عددن بددن
ع دداح قددال لمددا وجدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إلددى الكع ددة قددالوا طددا رسددول هللا يددف ب خواننددا الددذبن
مدداتوا و ددم طصددلوو إلددى بيددج المقدددح فددان ل هللا ل ومددا دداو هللا ليضدديع إطمددانكم و ارطددة قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2965حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو قدال سدماج ال دري طحددث عدن عدروة قدال قلدج لاائشدة

ما أرب على أحد لم ططف بين الص ا والمروة شي ا وما أبدالي أو ال أطدوب بينهمدا فقالدج بد ل مدا قلدج
طا بن أختي طاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطاب المسدلموو ومنمدا داو مدن أ دل لمنداة الطاايدة
التي بالمشلل ال ططوفوو بين الص ا والمدروة فدان ل هللا ل فمدن حدج البيدج أو اعتمدر فدال جنداي عليده أو

ططوب بهما و ولو انج ما تقول لكانج فال جناي عليه أو ال ططوب بهما قدال ال دري فدذ رت ذلد

بي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن شام فاعج ه ذل وقال إو ذا الالم ولقد سدماج رجداال مدن

أ ل الالم طقولوو إنمدا داو مدن ال ططدوب بدين الصد ا والمدروة مدن الادرب طقولدوو إو طوافندا بدين دذبن
الحجددر ن مددن أمددر الجا ليددة وقددال اخددروو مددن ا نصددار إنمددا أمرنددا بددالطواب بالبيددج ولددم نددؤمر بدده بددين

الص د ا والمددروة فددان ل هللا تاددالى ل إو الص د ا والمددروة مددن شدداائر هللا و قددال أبددو بكددر بددن عبددد الددرحمن
فا ار ا ن لج في ؤالء و ؤالء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2966حدانا عبد بن حميد حدانا ب د ب ن أبي حكديم عدن سداياو عدن عاصدم ا حدول قدال سدالج
أنل بن مال عن الص ا والمروة فقال انا من شاائر الجا لية فلما او اإلسالم أمسدكنا عنهمدا فدان ل
هللا ل إو الص د ا والمددروة مددن شدداائر هللا فمددن حددج البيددج أو اعتمددر فددال جندداي عليدده أو ططددوب بهمددا و

قال ما تطوع ل ومن تطوع خي ار ف و هللا شاكر عليم و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2967حددانا بددن أبددي عمدر حدددانا سدداياو عدن جا ددر بددن محمدد عددن أبيدده عدن جددابر بددن عبددد هللا

قال سماج رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم حدين قددم مكدة طداب بالبيدج سد اا فقد أر ل واتخدذوا مدن مقدام
إبراييم مصلى و فصلى خلف المقام ام أتدى الحجدر فاسدتلمه ادم قدال نبددأ بمدا بددأ هللا وقد أر ل إو الصد ا
والمروة من شاائر هللا و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2968حددانا عبدد بددن حميدد حدددانا عبيدد هللا بددن موسدى عددن إسدرائيل بددن بدونل عددن أبدي إسددحاو
عن البراء قدال داو أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا داو الرجدل صدائما فحضدر اإلفطدار فندام

قبددل أو ط طددر لددم طاكددل ليلتدده وال بومدده حتددى طمسددي ومو ندديل بددن صددرمة ا نصدداري دداو صددائما فلمددا

حضددر اإلفطددار أتددى ام أرتدده فقددال ددل عنددده طاددام قالددج ال ولكددن أنطلددق أطلددب لد و دداو بومدده طامددل

فغلبته عينه وجاءته ام أرتده فلمدا أرتده قالدج خي دة لد فلمدا انتصدف النهدار لشدي عليده فدذ ر ذلد للنبدي

صدلى هللا عليده وسدلم فن لدج دذه ارطدة ل أحدل لكدم ليلدة الصديام الرفد

إلدى نسدائكم و ف رحدوا بهدا فرحدا

شدبدا و لوا وأشر وا ل حتى بتبين لكم الخيط ا بيا مدن الخديط ا سدود مدن ال جدر و قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2969حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن ذر عددن طسدديع الكندددي عددن النامدداو بددن

بشدير عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم فددي قولدده ل وقدال ر كددم ادعدوني أسددتجب لكددم و قدال الدددعاء ددو
الع ددادة وق د أر ل وقددال ر كددم ادعددوني أسددتجب لكددم و إلددى قولدده ل داخددر ن و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح رواه منصور
[  ] 2970حدانا أحمد بن منيدع حددانا شديم أخبرندا حصدين عدن الشدابي أخبرندا عددي بدن حداتم قدال
لمدا ن لددج ل حتددى بتبددين لكدم الخدديط ا بدديا مددن الخديط ا سددود مددن ال جددر و قدال لددي النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم إنمددا ذاه بيددا

النهددار مددن س دواد الليددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح حدددانا

أحمدد بددن منيددع حدددانا شدديم حدددانا مجالددد عددن الشددابي عددن عدددي بددن حدداتم عددن النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم مطل ذل
[  ] 2971حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عدن مجالدد عدن الشدابي عدن عددي بدن حداتم قدال سدالج
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدن الصدوم فقدال ل حتدى بتبدين لكدم الخديط ا بديا مدن الخديط ا سدود
و قال فاخذت عقالين أحد ما أبيا وارخدر أسدود فجالدج أن در إليهمدا فقدال لدي رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم شي ا لم طح ه ساياو قال إنما و الليل والنهار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2972حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا الضددحاه بددن مخلددد عددن حيددوة بددن شددر ح عددن ب ددد بددن أبددي

حبيب عن أسلم أبي عمراو التجيبي قال ندا بمدبندة الدروم فداخرجوا إليندا صد ا ع يمدا مدن الدروم فخدرق
إليهم من المسلمين مدطلهم أو أكطدر وعلدى أ دل مصدر ع دة بدن عدامر وعلدى الجماعدة فضدالة بدن عبيدد
فحمددل رجددل مددن المسددلمين علددى صددف الددروم حتددى دخددل فدديهم فصدداي الندداح وقددالوا س د حاو هللا بلقددي

بيدطده إلددى التهلكددة فقدام أبددو أبددوب فقدال طددا أبهددا النداح إنكددم تتدداولوو دذه ارطددة ددذا التاو دل ومنمددا أن لددج
ذه ارطة فينا ماشر ا نصار لما أع هللا اإلسالم و طر ناصدروه فقدال باضدنا لد اا سد ار دوو رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو أموالنددا قددد ضدداعج ومو هللا قددد أعد اإلسددالم و طددر ناصددروه فلددو أقمنددا فددي

أموالنا فاصلحنا ما ضاع منها فان ل هللا على نبيه صلى هللا عليه وسدلم بدرد عليندا مدا قلندا ل وأن قدوا فدي
سبيل هللا وال تلقوا بابدطكم إلى التهلكة و فكانج التهلكدة اإلقامدة علدى ا مدوال ومصدالحها وتر ندا الغد و
فمددا زال أبددو أبددوب شاخصددا فددي سددبيل هللا حتددى دفددن بددار

الددروم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح لر ب
[  ] 2973حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا شدديم أخبرنددا مغي درة عددن مجا ددد قددال قددال اددب بددن عج درة
والذي ن سدي بيدده ل دي ن لدج دذه ارطدة ومطداي عندي بهدا ل فمدن داو مدنكم مر ضدا أو بده أذب مدن أرسده
ف دط ددة م ددن ص دديام أو ص دددقة أو نسد د و ق ددال ن ددا م ددع النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم بالحدببي ددة ونح ددن

محرموو وقد حصرنا المشر وو و او لي وفرة فجالج الهوام تساقط على وجهدي فمدر بدي النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم فقددال دداو دوام أرس د تؤذط د قددال قلددج ناددم قددال فدداحلق ون لددج ددذه ارطددة قددال مجا ددد
الصيام االادة أطدام والطادام سدتة مسداكين والنسد شداة فصداعدا حددانا علدي بدن حجدر حددانا شديم عدن
أبدي بشددر عددن مجا دد عددن عبددد الددرحمن بدن أبددي ليلددى عدن اددب بددن عجدرة عدن النبددي صددلى هللا عليدده

وسددلم بنحددو ذل د قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
أشددا

حسددن صددحيح حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا شدديم عددن

بددن سدوار عددن الشددابي عددن عبددد هللا بددن ماقددل عددن اددب بددن عجدرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسدلم بنحدو ذلد قدال أبدو عيسدى ددا حددب

عبد هللا بن ماقل أطضا

حسدن صدحيح وقدد رواه عبدد الدرحمن بدن ا صدبهاني عددن

[  ] 2974حدانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراييم عن أبدوب عدن مجا دد عدن عبدد الدرحمن

بدن أبدي ليلددى عدن ادب بددن عجدرة قدال أتددى علدي رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم وأنددا أوقدد تحدج قدددر
والقمددل تتندداار علددى جبهتددي أو قددال حدداجبي فقددال أتؤذط د

دوام أرس د قددال قلددج ناددم قددال فدداحلق أرس د

وأنس نسيكة أو صم االاة أطدام أو أطادم سدتة مسداكين قدال أبدوب ال أدري بدابتهن بددأ قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2975حدانا بن أبي عمر حددانا سداياو بدن عييندة عدن سداياو الطدوري عدن بكيدر بدن عطداء عدن
عبددد الددرحمن بددن طامددر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الحددج عرفددات الحددج عرفددات الحددج
عرفدات أطدام منددى ادالث ل فمدن تاجددل فدي بدومين فددال إادم عليده ومددن تداخر فدال إاددم عليده و ومددن أدره
عرفة قبدل أو ططلدع ال جدر فقدد أدره الحدج قدال بدن أبدي عمدر قدال سداياو بدن عييندة و دذا أجدود حددب

رواه الطددوري قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
من حدب

بكير بن عطاء

حسددن صددحيح ورواه شددع ة عددن بكيددر بددن عطدداء وال نارفدده إال

[  ] 2976حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن بن جر ج عن بن أبدي مليكدة عدن عائشدة قالدج قدال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبغا الرجال إلى هللا ا لد الخصم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 2977حدانا عبد بن حميد حداني سدليماو بدن حدرب حددانا حمداد بدن سدلمة عدن اابدج عدن أندل
قددال انددج اليهددود إذا حاضددج ام درأة مددنهن لددم بواكلو ددا ولددم طشددار و ا ولددم طجاماو ددا فددي البيددوت فس د ل
النبي صلى هللا عليه وسلم عن ذل فان ل هللا تاالى ل و سالون عن المحديا قدل دو أذب و فدامر م

رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم أو بواكلدو ن و شددار و ن وأو طكوندوا ماهدن فددي البيدوت وأو ط الدوا ددل
شديء مددا خدال النكدداي فقالددج اليهدود مددا بر دد أو بدددع شددي ا مدن أمرنددا إال خال ندا فيدده قددال فجداء ع دداد بددن
بشددر وأسدديد بددن حضددير إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فدداخبراه بددذل وقدداال طددا رسددول الدده أف ددال
ندنكحهن فددي المحدديا فتماددر وجدده رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم حتددى رننددا أندده قددد لضددب عليهمددا
فقام ا فاسدتقبلتهما دطدة مدن لدبن فارسدل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي ااار مدا فسدقا ما فالمدا أنده
لم طغضب عليهما قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح حددانا محمدد بدن عبدد ا علدى حددانا عبدد

الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن اابج عن أنل نحوه بماناه

[  ] 2978حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن بددن المنكدددر سددمع جدداب ار طقددول انددج اليهددود تقددول

من أتى امرأته في قبلها من دبر ا او الولد أحول فن لج ل نساه م حرث لكدم فداتوا حدراكم أندى شد تم و
قال أبو عيسى دا حدب

حسن صحيح

[  ] 2979حدانا محمد بن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو عدن بدن خطديم عدن بدن
سابط عن ح صة بنج عبدد الدرحمن عدن أم سدلمة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي قولده ل نسداه م
حدرث لكدم فداتوا حدراكم أندى شد تم و طاندي صدماما واحددا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وابدن خطدديم

و عبد هللا بن عطماو وابن سابط و عبد الرحمن بن عبد هللا بن سابط الجمحي المكدي وح صدة دي

بنج عبد الرحمن بن أبي بكر الصدبق و روب في سمام واحد

[  ] 2980حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا الحسددن بددن موسددى حدددانا طاقددوب بددن عبددد هللا ا شدداري عددن

جا ر بن أبي المغيرة عن سايد بن جبير عن بن ع اح قال جاء عمر إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم فقددال طددا رسددول هللا لكددج قددال ومددا أ لك د قددال حولددج رحلددي الليلددة قددال فلددم بددرد عليدده رسددول هللا
صلى هللا عليه وسدلم شدي ا قدال فداوحي إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دذه ارطدة ل نسداه م حدرث
لكم فاتوا حراكم أنى ش تم و أقبل وأدبر وأتق الدبر والحيضة قال أبو عيسدى دذا حددب

و اقوب بن عبد هللا ا شاري و طاقوب القمي

حسدن لر دب

[  ] 2981حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا الهاشددم بددن القاسددم عددن الم دداره بددن فضددالة عددن الحسددن عددن

ماقددل بددن طسددار أندده زوق أختدده رجددال مددن المسددلمين علددى عهددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فكانددج
عنده ما انج ام طلقها تطليقة لم براجاهدا حتدى انقضدج الاددة فهو هدا و و تده ادم خطبهدا مدع الخطداب
فقددال لدده طددا لكددع أكرمت د بهددا وزوجت د فطلقتهددا وهللا ال ترجددع إلي د أبدددا اخددر مددا علي د قددال فالددم هللا
حاجتدده إليهددا وحاجتهددا إلددى بالهددا فددان ل هللا ل ومذا طلقددتم النسدداء فددبلغن أجلهددن و إلددى قولدده ل وأنددتم ال

تالمددوو و فلمددا سددماها ماقددل قددال سددماا لر ددي وطاعددة اددم دعدداه فقددال أزوجد وأكرم د قددال أبددو عيسددى
ددذا حدددب
الحدب

حسددن صددحيح وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن الحسددن و ددو عددن الحسددن لر ددب وفددي ددذا

داللة على أنه ال طجوز النكاي بغير ولي و أخج ماقل بن طسدار اندج اي دا فلدو داو ا مدر

إليها دوو وليها ل وجج ن سها ولم طحتج إلى وليهدا ماقدل بدن طسدار ومنمدا خاطدب هللا فدي ارطدة ا وليداء
فقددال ل ال تاضددلو ن أو بددنكحن أزواجهددن و ف ددي ددذه ارطددة داللددة علددى أو ا مددر إلددى ا وليدداء فددي
الت و ج مع رضا ن
[  ] 2982حدانا قتي ة عن مال بن أنل قال وحدانا ا نصاري حدانا مان حددانا مالد عدن ز دد بدن
أسلم عن القاقاع بن حكيم عن أبي بونل مولى عائشدة قدال أمرتندي عائشدة رضدى هللا تادالى عنهدا أو
أكتب لها مصح ا فقالج إذا بلغج ذه ارطة فوذني ل حاف وا على الصدلوات والصدالة الوسدطى و فلمدا

بلغتهدا اذنتهدا فاملدج علدي حداف وا علدى الصددلوات والصدالة الوسدطى وصدالة الاصدر وقومدوا هلل قددانتين
وقالج سدماتها مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وفدي ال داب عدن قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح
[  ] 2983حدانا حميد بن مسادة حدانا ب د بن زر ع عن سدايد عدن قتدادة حددانا الحسدن عدن سدمرة

بددن جندددب أو نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال صددالة الوسددطى صددالة الاصددر قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 2984حدانا ناد حدانا عبدة عن سايد عن قتادة عدن أبدي حسداو ا عدرق عدن عبيددة السدلماني
أو عليددا حدادده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال بددوم ا ح د اب اللهددم امددأل قبددور م و يددوتهم نددا ار مددا

شغلونا عن صالة الوسطى حتى لابج الشمل قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح قدد روي مدن

لير وجه عن علي وأبو حساو ا عرق اسمه مسلم
[  ] 2985حددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو النضددر وأبددو داود عددن محمددد بددن طلحددة بددن مصددرب
عددن ز يددد عددن مدرة عددن عبددد هللا بددن مسدداود قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم صددالة الوسددطى
صددالة ا لاصددر وفددي ال دداب عددن ز ددد بددن اابددج وأبددي اشددم عددن عت ددة وأبددي ر درة قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 2986حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا مددرواو بددن مااو ددة و ددد بددن دداروو ومحمددد بددن عبيددد عددن
إسماعيل بن أبي خالد عن الحرث بن شدبيل عدن أبدي عمدرو الشدي اني عدن ز دد بدن أرقدم قدال ندا ندتكلم

علددى عهددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي الصددالة فن لددج ل وقوم دوا هلل قددانتين و فامرنددا بالسددكوت
حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا شديم حددانا إسدماعيل بدن أبدي خالدد نحدوه وزاد فيده ونهيندا عدن الكدالم قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وأبو عمرو الشي اني اسمه ساد بن إطاح

[  ] 2987حددانا عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا عبيددد هللا بدن موسدى عدن إسدرائيل عدن السددي عددن
أبدي مالد عدن البدراء ل وال تيممدوا الخبيد

منده تن قدوو و قدال ن لدج فيندا ماشدر ا نصدار ندا أصددحاب

نخدل فكدداو الرجددل طدداتي مددن نخلدده علددى قدددر طرتده وقلتدده و دداو الرجددل طدداتي بددالقنو والقنددو ن فيالقدده فددي
المسجد و او أ ل الصد ة لديل لهدم طادام فكداو أحدد م إذا جداع أتدى القندو فضدر ه باصداه فيسدقط مدن

ال سددر والتمددر فياكددل و دداو ندداح ممددن ال برلددب فددي الخيددر طدداتي الرجددل بددالقنو فيدده الش د ص والحشددف
و ددالقنو ق ددد انكسددر فيالق دده ف ددان ل هللا تاددالى ل ط ددا أبه ددا الددذبن امند دوا أن ق دوا م ددن طي ددات مددا س ددبتم ومم ددا

أخرجنددا لكددم مددن ا ر

وال تيممدوا الخبيد

مندده تن قددوو ولسددتم بوخذطدده إال أو تغمضدوا فيدده و قددالوا لددو

أو أحدد م أ ددي إليدده مطدل مددا أعطداه لدم طاخددذه إال علدى إلمددا

وحيداء قدال فكنددا بادد ذلد طداتي أحدددنا

دو الغ داري و قدال اسدمه

بصالح ما عندده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب صدحيح وأبدو مالد

[  ] 2988حدانا ناد حدانا أبو ا حو

عن عطاء بن السائب عن مرة الهمدداني عدن عبدد هللا بدن

ل واو وقد روب ساياو عن السدي شي ا من ذا

مس دداود ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إو للش دديطاو لم ددة ب ددابن ادم وللملد د لم ددة فام ددا لم ددة

الشدديطاو ف طاد اد بالشددر وتكددذبب بددالحق وأمددا لمددة الملد ف طادداد بددالخير وتصدددبق بددالحق فمددن وجددد ذل د

فلدديالم أندده مددن هللا فليحمددد هللا ومددن وجددد ا خددرب فليتاددوذ بدداهلل مددن الشدديطاو الددرجيم اددم ق د أر ل الشدديطاو
طاد م ال قر و دامر م بال حشداء و قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ال نالمه مرفوعا إال من حدب

أبي ا حو

حسدن لر دب و دو حددب

أبدي ا حدو

[  ] 2989حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا أبددو نعدديم حدددانا فضدديل بددن مددرزوو عددن عدددي بددن اابددج عددن

أبي حازم عن أبي ر رة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدا أبهدا النداح إو هللا طيدب وال طقبدل
إال طي ددا ومو هللا أمددر المددؤمنين بمددا أمددر بده المرسددلين فقددال ل طددا أبهددا الرسددل ل دوا مددن الطي ددات واعمل دوا
صالحا إني بما تاملدوو علديم و وقدال ل طدا أبهدا الدذبن امندوا لدوا مدن طي دات مدا رزقنداكم و قدال وذ در
الرج ددل ططي ددل السد د ر أش ددا

ألب ددر طم ددد ب ددده إل ددى الس ددماء ط ددا رب ط ددا رب ومطام دده حد درام ومش ددر ه حد درام

ومل سه حرام ولذي بدالحرام فدانى طسدتجاب لدذل قدال أبدو عيسدى دذا حددب
من حدب

حسدن لر دب ومنمدا نارفده

فضيل بن مرزوو وأبو حازم و ا شجاي أسمه سلماو مولى ع ة ا شجعية

[  ] 2990حدانا عبد بدن حميدد حددانا عبيدد هللا بدن موسدى عدن إسدرائيل عدن السددي قدال حدداني مدن
سددمع عليددا طقددول لمددا ن لددج ددذه ارطددة ل إو تبدددوا مددا فددي أن سددكم أو تخ ددوه طحاس د كم بدده هللا فيغ ددر لمددن
طشاء و اذب من طشاء و ارطة أح نتنا قال قلندا طحددث أحددنا ن سده فيحاسدب بده ال نددري مدا طغ در منده

وال مدا ال طغ ددر فن لددج دذه ارطددة باددد ا فنسددختها ل ال طكلدف هللا ن سددا إال وسدداها لهدا مددا سددبج وعليهددا

ما اكتسبج و
[  ] 2991حددانا عبددد بددن حميددد حدددانا الحسددن بددن موسددى وروي بددن ع ددادة عددن حمدداد بددن سددلمة عددن

علددي بددن ز ددد عددن أميددة أنهددا سددالج عائشددة عددن قددول هللا تاددالى ل إو تبدددوا مددا فددي أن سددكم أو تخ ددوه
طحاس كم به هللا و وعن قوله ل من طامل سوءا طج به و فقالج ما سالني عنهدا أحدد مندذ سدالج رسدول

الددل صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال ددذه ماات ددة هللا الابددد فيمددا طصددي ه مددن الحمددى والنك ددة حتددى ال ضدداعة

طضاها في م قميصه في قد ا في ع لها حتى إو الابد ليخدرق مدن ذنو ده مدا طخدرق التبدر ا حمدر مدن
الكيددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن حدددب

عائشددة ال نارفدده إال مددن حدددب

حمدداد بددن

سلمة
[  ] 2992حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن ادم بددن سددليماو عددن سددايد بددن
جبيددر عددن بددن ع دداح قددال لمددا ن لددج ددذه ارطددة ل إو تبدددوا مددا فددي أن سددكم أو تخ ددوه طحاس د كم بدده هللا و
قددال دخددل قلددو هم مندده شدديء لددم بدددخل مددن شدديء فقددالوا للنبددي صددلى هللا عليدده وس دلم فقددال قول دوا سددمانا

وأطانا فالقى هللا اإلطماو في قلو هم فان ل هللا ل امن الرسول بما أن ل إليده مدن ر ده والمؤمندوو و ارطدة

ل ال طكلف هللا ن سا إال وساها لها مدا سدبج وعليهدا مدا اكتسدبج ر ندا ال تؤاخدذنا إو نسدينا أو أخطاندا و
قال قد فالج ل ر ندا وال تحمدل عليندا إصد ار مدا حملتده علدى الدذبن مدن قبلندا و قدال قدد فالدج ل ر ندا وال
تحملنددا مددا ال طاقددة لنددا بدده واعددف عنددا وال ددر لنددا وارحمنددا و ارطددة قددال قددد فالددج قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن وقد روي ذا من لير ذا الوجه عن بن ع داح وادم بدن سدليماو دو والدد طحيدى بدن ادم

وفي ال اب عن أبي ر رة رضى هللا تاالى عنه
باب ومن سورة ال عمراو
[  ] 2993حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو داود الطيالسددي حدددانا أبددو عددامر و ددو الحددذاء و ددد بددن

إبراييم ال ما عن بدن أبدي مليكدة قدال ب دد عدن بدن أبدي مليكدة عدن القاسدم بدن محمدد عدن عائشدة ولدم
بذ ر أبو عامر القاسدم قالدج سدالج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عدن قولده ل فامدا الدذبن فدي قلدو هم

ز د فيت اددوو مددا تشددابه مندده ابتغدداء ال تنددة وابتغدداء تاو لدده و قددال ف د ذا رأبتدديهم فدداعرفيهم وقددال ب ددد ف د ذا
رأبتمو م فاعرفو م قالها مرتين أو االاا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 2994حدانا عبد بن حميد أخبرنا أبو داود الطيالسي حدانا ب د بن إبراييم حددانا بدن أبدي مليكدة
عن القاسم بن محمد عن عائشة قالج س ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدن دذه ارطدة ل دو الدذي

أن د ل علي د الكتدداب مندده اطددات محكمددات و إلددى اخددر ارطددة فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا

رأبتم الذبن بت اوو ما تشابه منه فاول د الدذبن سدما م هللا فاحدذرو م قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صددحيح وروي عددن أبددوب عددن بددن أبددي مليكددة عددن عائشددة كددذا روب ليددر واحددد ددذا الحدددب

عددن بددن

أبدي مليكدة عدن عائشددة ولدم بدذ روا فيده عددن القاسدم بدن محمددد ومنمدا ذ در ب دد بددن إبدراييم التسدتري عددن

القاسم في ذا الحدب

وابن أبي مليكة و عبد هللا بن عبيد هللا بن أبي مليكة سمع من عائشة أطضا

[  ] 2995حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد حدددانا سدداياو عددن أبيدده عددن أبددي الضددحى عددن

مسدروو عدن عبدد هللا قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو لكدل نبدي والة مدن النبيدين ومو وليددي
أب ددي وخلي ددل ر ددي ا ددم قد د أر ل إو أول ددى الن دداح بد د براييم لل ددذبن ات ا ددوه و ددذا النب ددي وال ددذبن امند دوا وهللا ول ددي
المدؤمنين و حددانا محمدود حددانا أبدو نعديم حددانا سداياو عدن أبيده عدن أبدي الضدحى عدن عبدد هللا عددن

النبي صلى هللا عليده وسدلم مطلده ولدم طقدل فيده عدن مسدروو قدال أبدو عيسدى دذا أصدح مدن حددب

أبدي

الضددحى عددن مسددروو وأبددو الضددحى أسددمه مسددلم بددن صددبيح حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع عددن سدداياو
عن أبيده عدن أبدي الضدحى عدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدو حددب

فيه عن مسروو

أبدي نعديم ولديل

[  ] 2996حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن ش د يق بددن سددلمة عددن عبددد هللا قددال قددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم مدن حلدف علدى طمدين دو فيهدا فداجر ليقتطدع بهدا مدال امدر مسدلم لقدي
هللا و ددو عليدده لض د او فقددال ا شددا

أر

بددن ندديل فددي وهللا دداو ذل د

دداو بينددي و ددين رجددل مددن اليهددود

فجحدددني فقدمتدده إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أل د

بينة فقلج ال فقال لليهودي احلف فقلج طا رسول هللا إذو طحلف فيدذ ب بمدالي فدان ل هللا ت داره وتادالى

ل إو الدذبن طشددتروو باهدد هللا وأطمددانهم امندا قلدديال و إلدى اخددر ارطدة قددال أبدو عيسددى دذا حدددب

حسددن

صحيح وفي ال اب عن بن أبي أوفى
[  ] 2997حدددانا إسد حاو بددن منصددور أخبرنددا عبددد هللا بددن بكددر حدددانا حميددد عددن أنددل قددال لمددا ن لددج
ذه ارطة ل لن تنالوا البدر حتدى تن قدوا ممدا تحبدوو و أو ل مدن ذا الدذي طقدر

هللا قرضدا حسدنا و قدال

أبو طلحة و او له حائط فقال طا رسول هللا حائطي هلل ولو استطاج أو أسره لم أعلنده فقدال اجالده فدي
ق اربتد أو أقر ي د قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
عبد هللا بن أبي طلحة عن أنل بن مال

حسددن صددحيح وقددد رواه مالد بددن أنددل عددن إسددحاو بددن

[  ] 2998حدددانا عبددد بددن حميددد أخبرنددا عبددد الددرزاو أخبرنددا إب دراييم بددن ب ددد قددال سددماج محمددد بددن

ع اد بن جا ر المخ ومي طحدث عن بن عمر قال قام رجل إلى النبي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال مدن
الحاق طا رسول هللا قال الشدا

الت دل فقدام رجدل اخدر فقدال أي الحدج أفضدل قدال الادج والدطج فقدام رجدل

اخر فقال ما السبيل طا رسول هللا قال ال اد والراحلة قال أبو عيسى ذا حدب
عمر إال مدن حددب

من قبل ح ه

ال نارفده مدن حددب

إبدراييم بدن ب دد الخدوزي المكدي وقدد تكلدم بادا أ دل الحددب

بدن

فدي إبدراييم بدن ب دد

[  ] 2999حدانا قتي دة حددانا حداتم بدن إسدماعيل عدن بكيدر بدن مسدمار دو مددني اقدة عدن عدامر بدن

ساد بن أبدي وقدا

عدن أبيده قدال لمدا أند ل هللا دذه ارطدة ل تادالوا نددع أبناءندا وأبنداءكم و دعدا رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عليددا وفاطمددة وحسددنا وحسددينا فقددال اللهددم دؤالء أ لددي قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب صحيح

[  ] 3000حدانا أبو ر دب حددانا و يدع عدن الر يدع بدن صدبيح وحمداد بدن سدلمة عدن أبدي لالدب قدال
رأب أبددو أمامددة رهوسددا منصددو ة علددى درق مسددجد دمشددق فقددال أبددو أمامددة ددالب النددار شددر قتلددى تحددج
أدطدم السدماء خيددر قتلدى مدن قتلددوه ادم قد أر ل بدوم تبديا وجددوه وتسدود وجددوه و إلدى اخدر ارطددة قلدج بددي
أمامة أنج سماته من رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال لدو لدم اسدماه إال مدرة أو مدرتين أو االادا أو

أر اا حتى عد س اا ما حداتكموه قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن وأبدو لالدب طقدال اسدمه حد ور وأبدو

أمامة اسمه صدي بن عجالو و و سيد با لة
[  ] 3001حدانا عبد بن حميد حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن بهد بدن حكديم عدن أبيده عدن جدده

أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم طقدول فدي قولده ل ندتم خيدر أمدة أخرجدج للنداح و قدال إنكدم تتمدوو
س اين أمة أندتم خير دا وأكرمهدا علدى هللا دذا حددب

حسدن وقدد روب ليدر واحدد دذا الحددب

عدن بهد

بن حكيم نحو ذا ولم بذ روا فيه ل نتم خير أمة أخرجج للناح و
[  ] 3002حددانا أحمدد بدن منيدع حدددانا شديم أخبرندا حميدد عدن أنددل أو النبدي صدلى هللا عليده وسددلم

كسرت ر اعيته بوم أحد وشج وجهه شجة فدي جبهتده حتدى سدال الددم علدى وجهده فقدال يدف ط لدح قدوم
فالوا ذا بنبيهم و دو بددعو م إلدى هللا فن لدج ل لديل لد مدن ا مدر شديء أو بتدوب علديهم أو طادذبهم و

إلى اخر ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3003حدانا أحمد بن منيع وعبد بن حميد قاال حدانا ب د بن اروو أخبرندا حميدد عدن أندل أو
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم شددج فددي وجهدده و سددرت ر اعيتدده ورمددي رميددة علددى ت دده فجاددل الدددم
طسيل علدى وجهده و دو طمسدحه و قدول يدف ت لدح أمدة فالدوا دذا بنبديهم و دو بددعو م إلدى هللا فدان ل هللا

تاالى ل ليل لد مدن ا مدر شديء أو بتدوب علديهم أو طادذبهم فد نهم ردالموو و سدماج عبدد بدن حميدد

طقول للط ب د بن اروو في ذا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3004حددانا أبدو السدائب سددلم بدن جندادة الكددوفي حددانا أحمدد بددن بشدير عدن عمددر بدن حمد ة عددن
سدالم بددن عبدد هللا بددن عمدر عددن أبيده قددال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم بددوم أحدد اللهددم ألادن أبددا
ساياو اللهم ألان الحرث بن شام اللهم ألان ص واو بن أمية قدال فن لدج ل لديل لد مدن ا مدر شديء

أو بتددوب علدديهم أو طاددذبهم و فتدداب هللا علدديهم فاسددلموا فحسددن إسددالمهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسددن لر ددب طسددتغرب مددن حدددب

عمددر بددن حمد ة عددن سددالم عددن أبيدده وقددد رواه ال ددري عددن سددالم عددن

أبيه لم طارفه محمد بن إسماعيل من حدب

عمر بن حم ة وعرفه من حدب

ال ري

[  ] 3005حدانا طحيى بن حبيب بدن عر دي ال صدري حددانا خالدد بدن الحدرث عدن محمدد بدن عجدالو
عدن ندافع عدن عبددد هللا بدن عمدر أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم داو بدددعو علدى أر ادة ن در فددان ل

هللا ل لدديل ل د مددن ا مددر شدديء أو بتددوب علدديهم أو طاددذبهم ف د نهم رددالموو و فهدددا م هللا لفسددالم قددال
أبدو عيسددى ددذا حدددب

حسدن لر ددب صددحيح طسددتغرب مدن ددذا الوجدده مددن حددب

نددافع بددن عمددر ورواه

طحيى بن أبوب عن بن عجالو
[  ] 3006حددانا قتي دة حدددانا أبدو عوانددة عدن عطمدداو بدن المغيدرة عددن علدي بددن ر يادة عددن أسدماء بددن

الحكدم ال د اري قددال سدماج عليددا طقددول إندي نددج رجددال إذا سدماج مددن رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم

ح دددبطا ن ان ددي هللا من دده بم ددا ش دداء أو بن ان ددي ومذا ح ددداني رج ددل م ددن أص ددحابه اس ددتحل ته فد د ذا حل ددف ل ددي
صدقته ومنه حداني أبو بكر وصدو أبو بكر قال سماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدا مدن
رجددل بددذنب ذن ددا اددم طقددوم فيتطهددر اددم طصددلي اددم طسددتغ ر هللا إال ل ددر لدده اددم ق د أر ددذه ارطددة ل والددذبن إذا
فالدوا فاحشددة أو رلمدوا أن سدهم ذ ددروا هللا و إلددى اخددر ارطدة قددال أبددو عيسددى دذا حدددب

قددد رواه شددع ة

ولير واحد عن عطماو بن المغيدرة فرفادوه ورواه مسدار وسداياو عدن عطمداو بدن المغيدرة فلدم برفاداه وقدد

رواه باضدهم عدن مسددار فاوق ده ورفادده باضدهم ورواه سدداياو الطدوري عددن عطمداو بددن المغيدرة فاوق دده وال
نارب سماء بن الحكم حدبطا إال ذا

[  ] 3007حددانا عبدد بدن حميدد حددانا روي بددن ع دادة عدن حمداد بدن سددلمة عدن اابدج عدن أندل عددن

أبددي طلحددة ق دال رفاددج أرسددي بددوم أحددد فجالددج أن ددر ومددا مددنهم بوم ددذ أحددد إال طميددد تحددج حج تدده مددن
النااح فذل قوله ع وجدل ل ادم أند ل علديكم مدن بادد الغدم أمندة نااسدا و قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح حدانا عبد بن حميد حدانا روي بن ع ادة عدن حمداد بدن سدلمة عدن شدام بدن عدروة عدن

أبيه عن ال ير مطله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3008حدانا بوسف بن حماد حدانا عبد ا على بن عبد ا على عدن سدايد عدن قتدادة عدن أندل

أو أبددا طلحددة قددال لشددينا ونحددن فددي مصددافنا بددوم أحددد حدددث أندده دداو فدديمن لشدديه النادداح بوم ددذ قددال

فجاددل سددي ي طسددقط مددن بدددي واخددذه و سددقط مددن بدددي واخددذه والطائ ددة ا خددرب المنددافقوو لدديل لهددم إال
أن سهم أجبن قوم وأرع ه وأخذله للحق قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3009حدانا قتي ة حدانا عبد الواحد بن ز اد عن خصيف حدانا مقسم قال قدال بدن ع داح ن لدج
ذه ارطة ل ما او لنبي أو طغدل و فدي قطي دة حمدراء أفتقددت بدوم بددر فقدال بادا النداح لادل رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أخددذ ا فددان ل هللا ل مددا دداو لنبددي أو طغددل و إلددى اخددر ارطددة قددال أبددو عيسددى
ددذا حدددب

الحدب

حسددن لر ددب وقددد روب عبددد السددالم بددن حددرب عددن خصدديف نحددو ددذا وروب باضددهم ددذا

عن خصيف عن مقسم ولم بذ ر فيه عن بن ع اح

[  ] 3010حدانا طحيى بن حبيب بن عر ي حدانا موسى بن إبراييم بن طيدر ا نصداري قدال سدماج
طلحة بن خراح قال سماج جابر بن عبد هللا طقول لقيني رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال لدي طدا
جددابر مددا لددي أراه منكس د ار قلددج طددا رسددول هللا استشددهد أبددي قتددل بددوم أحددد وتددره عيدداال ودبنددا قددال أفددال
أبشدره بمددا لقددي هللا بدده أبدداه قددال قلددج بلددى طددا رسددول هللا قددال مددا لددم هللا أحدددا قددط إال مددن وراء حجدداب
وأحيا أباه فكلمه احا فقال طا عبدي تمن علي أعط قدال طدا رب تحييندي فاقتدل فيد اانيدة قدال الدرب

عد وجدل إنده قدد سدبق مندي أنهدم إليهدا ال برجاددوو قدال وأن لدج دذه ارطدة ل وال تحسدبن الدذبن قتلدوا فددي

سبيل هللا أمواتا و ارطة قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده وقدد روب عبدد هللا بدن

هللا بن المدبني ولير واحد من ار أ ل الحدب

كذا عن موسى بن إبراييم

محمد بن عقيل عن جابر شي ا من ذا وال نارفه إال من حدب

موسى بن إبدراييم ورواه علدي بدن عبدد

[  ] 3011حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن ا عمل عن عبد هللا بن مدرة عدن مسدروو عدن بدن

مساود أنه س ل عدن قولده ل وال تحسدبن الدذبن قتلدوا فدي سدبيل هللا أمواتدا بدل أحيداء عندد ر هدم برزقدوو و
فقددال أمددا إنددا قددد سددالنا عددن ذل د فاخبرنددا أو أرواحهددم فددي طيددر خضددر تسددري فددي الجنددة حي د

شدداءت

وتاوي إلى قنادبل مالقة بالارح فاطلع إلديهم ر د إطالعده فقدال دل تسدت دوو شدي ا فاز دد م قدالوا ر ندا
شد نا اددم اطلدع إلديهم الطانيدة فقدال دل تسدت دوو شدي ا فاز ددد م

ومدا نسدت د ونحدن فدي الجندة نسدري حيد

فلمددا أروا أنهددم لددم بتر دوا قددالوا تايددد أرواحنددا فددي أجسددادنا حت دى نرجددع إلددى الدددنيا فنقتددل فددي سددبيل م درة

أخددرب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن عطدداء بددن

السددائب عددن أبددي عبيدددة عددن بددن مسدداود مطلدده وزاد فيدده وتقددر نبينددا السددالم ونخب دره عنددا أنددا قددد رضددينا
ورضي عنا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3012حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن جامع و و بن أبدي ارشدد وعبدد الملد بدن أعدين عدن

أبي وائل عن عبدد هللا بدن مسداود ببلد بده النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا مدن رجدل ال بدؤدي ز داة
مالدده إال جاددل هللا بددوم ال يامددة فددي عنقدده شددجاعا اددم ق د أر علينددا مصددداقة مددن تدداب هللا ع د وجددل ل وال

طحسدبن الددذبن ب خلددوو بمددا اتددا م هللا مدن فضددله و ارطددة وقددال مدرة قد أر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
مصددداقة ل سدديطوقوو مددا بخل دوا بدده بددوم ال يامددة و ومددن اقتطددع مددال أخيدده المسددلم بيمددين لقددي هللا و ددو
عليه لض او ام ق أر رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مصدداقه مدن تداب هللا ل إو الدذبن طشدتروو باهدد

هللا و ارطة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3013حددانا عبددد بددن حميددد حددانا ب ددد بددن دداروو وسدايد بددن عددامر عددن محمدد بددن عمددرو عددن
أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو موضددع سددوط فددي الجنددة لخيددر
من الددنيا ومدا فيهدا أقدرءوا إو شد تم ل فمدن زحد ي عدن الندار وأدخدل الجندة فقدد فداز ومدا الحيداة الددنيا إال
متاع الغرور و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3014حدانا الحسن بن محمد ال ع راني حدانا الحجاق بن محمد قال قال بدن جدر ج أخبرندي بدن

أبي مليكة أو حميد بن عبد الرحمن بن عوب أخبره أو مرواو بن الحكم قال اذ ب طا ارفدع لبوابده إلدى
بددن ع دداح فقددل ل دده ل د ن دداو ددل ام ددر ف ددري بمددا أوت ددي وأحددب أو طحم ددد بمددا ل ددم ط اددل ما ددذبا لنا ددذبن
أجماددوو قددال بددن ع دداح مددا لكددم ولهددذه ارطددة إنمددا أن لددج ددذه فددي أ ددل الكتدداب اددم تددال بددن ع دداح ل ومذ
أخددذ هللا ميطدداو الددذبن أوت دوا الكتدداب لتبينندده للندداح وال تكتموندده و وتددال ل ال تحسددبن الددذبن ط رحددوو بمددا

أتدوا و حبدوو أو طحمدددوا بمدا لدم ط الدوا و قدال بددن ع داح سدالهم النبددي صدلى هللا عليده وسددلم عدن شدديء
فكتمدوه وأخبدروه بغيدره فخرجدوا وقددد أروه أو قدد أخبددروه بمدا قددد سدالهم عندده فاسدتحمدوا بددذل إليده وفرحدوا
بما أوتوا من تمانهم وما سالهم عنه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ومن سورة النساء
[  ] 3015حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا طحيددى بددن ادم حدددانا بددن عيينددة عددن محمددد بددن المنكدددر قددال
سماج جابر بن عبد هللا طقول مرضج فاتاني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طادودني وقدد ألمدي علدي
فلما أفقدج قلدج يدف أقضدي فدي مدالي فسدكج عندي حتدى ن لدج ل بوصديكم هللا فدي أوالد دم للدذ ر مطدل
حظ ا نطيين و قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح وقدد روب ليدر واحدد عدن محمدد بدن المنكددر

حدانا ال ضل بن الص اي ال غدادي حدانا ساياو عن بن المنكدر عن جدابر عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم نحوه وفي حدب

ال ضل بن الص اي الم أكطر من ذا

[  ] 3016حددانا عبددد بددن حميددد أخبرنددا ح دداو بددن ددالل حدددانا مددام بددن طحيددى حدددانا قتددادة عددن أبددي

الخليددل عددن أبددي علقمددة الهاشددمي عددن أبددي سددايد الخدددري قددال لمددا دداو بددوم أوطدداح أصددبنا نسدداء لهددن
أزواق فددي المشددر ين فكددر هن رجددال منددا فددان ل هللا ل والمحصددنات مددن النسدداء إال مددا ملكددج أطمددانكم و
قال أبو عيسى ذا حدب

[  ] 3017حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم أخبرنددا عطمدداو البتددي عددن أبددي الخليددل عددن أبددي سددايد

الخدددري قددال أصددبنا س د اطا بددوم أوطدداح لهددن أزواق فددي قددومهن فددذ روا ذلد لرسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم فن لددج ل والمحصددنات مددن النسدداء إال مددا ملك ددج أطمددانكم و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حس ددن

و كذا روب الطوري عن عطماو البتي عن أبي الخليل عن أبي سايد الخدري عن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم نحوه وليل في ذا الحدب

عن أبي علقمة وال أعلم أو أحدا ذ ر أبا علقمة في دذا الحددب

ما ذ ر مام عن قتادة وأبو الخليل أسمه صالح بن أبي مر م

إال

[  ] 3018حدانا محمد بن عبد ا على الصنااني حدانا خالدد بدن الحدرث عدن شدع ة حددانا عبيدد هللا

بدن أبددي بكددر بددن أنددل عددن أندل عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قدال فددي الك ددائر الشددره بدداهلل وعقددوو

الوالدبن وقتل الن ل وقول ال ور قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر دب صدحيح ورواه روي بدن ع دادة

عن شع ة وقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وال طصح
[  ] 3019حدانا حميد بدن مسدادة بصدري حددانا بشدر بدن الم ضدل حددانا الجر دري عدن عبدد الدرحمن
بدن أبدي بكدرة عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم أال أحدداكم بداكبر الك دائر قدالوا بلدى طددا

رسددول هللا قددال اإلشدراه بدداهلل وعقددوو الوالدددبن قددال وجلددل و دداو متك ددا قددال وشددهادة الد ور أو قددال قددول

ال د ور قددال فمددا زال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقولهددا حتددى قلنددا ليتدده سددكج قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن لر ب صحيح

[  ] 3020حدددانا بددن حمي د د حدددانا بددونل بددن محمددد حدددانا اللي د

بددن سدداد عددن شددام بددن سدداد عددن

محمد بن ز د بن مهاجر بن قن ذ التيمي عن أبي أمامة ا نصاري عن عبدد هللا بدن أنديل الجهندي قدال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إو من أكبدر الك دائر الشدره بداهلل وعقدوو الوالددبن واليمدين الغمدوح

ومددا حلددف حددالف بدداهلل طمددين صددبر فادخددل فيهددا مطددل جندداي باوضددة اال جالددج نكتددة فددي قل دده إلددى بددوم
ال يامة قال أبو عيسى وأبو أمامة ا نصاري دو بدن اال دة وال نادرب اسدمه وقدد روب عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم أحادب

و ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3021حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن فدراح عددن الشددابي عددن

عبدد هللا بددن عمددرو عدن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم قددال الك دائر اإلشدراه بدداهلل وعقدوو الوالدددبن أو قددال
اليمين الغموح ش شع ة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3022حدانا بن أبي عمر حدانا سداياو عدن بدن أبدي نجديح عدن مجا دد عدن أم سدلمة أنهدا قالدج
طغد و الرجدال وال طغد و النسداء ومنمددا لندا نصدف الميدراث فدان ل هللا ل وال تتمندوا مدا فضدل هللا بده باضددكم

على باا و قال مجا د فدان ل فيهدا ل إو المسدلمين والمسدلمات و و اندج أم سدلمة أول رايندة قددمج

المدبنة مهاجرة قال أبو عيسى ذا حددب

مرسدل ورواه باضدهم عدن بدن أبدي نجديح عدن مجا دد مرسدل

أو أم سلمة قالج ذا و ذا
[  ] 3023حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن عمرو بن دبنار عدن رجدل مدن ولدد أم سدلمة عدن أم

سددلمة قالددج طددا رسددول هللا ال اسددمع هللا ذ ددر النسدداء فددي الهج درة فددان ل هللا تاددالى ل أنددي ال أضدديع عمددل
عامل منكم من ذ ر أو أنطى باضكم من باا و
[  ] 3024حدددانا ندداد حدددانا أبددو ا حددو

عددن ا عمددل عددن إبدراييم عددن علقمددة قددال قددال عبددد هللا

أمرنددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أو أق د أر عليدده و ددو علددى المنبددر فق درأت عليدده مددن سددورة النسدداء
حتى إذا بلغج ل فكيف إذا ج نا من ل أمدة بشدهيد وج ندا بد علدى دؤالء شدهيدا و لم ندي رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم بيددده فن ددرت إليدده وعيندداه تدددمااو قددال أبددو عيسددى كددذا روب أبددو ا حددو

عددن

ا عمل عن إبراييم عن علقمة عن عبد هللا ومنما و إبراييم عن عبيدة عن عبد هللا
[  ] 3025حدانا محمود بن لديالو حددانا مااو دة بدن شدام حددانا سداياو الطدوري عدن ا عمدل عدن

إبدراييم عدن عبيددة عدن عبدد هللا قدال قدال لدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أقد أر علدي فقلدج طدا رسددول

هللا أقد أر عليد وعلي د أند ل قددال إنددي أحددب أو أسددماه مددن ليددري فقدرأت سددورة النسدداء حتددى إذا بلغددج ل

وج ندا بد علدى دؤالء شدهيدا و قددال ف أربدج عيندي النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم تهمدالو قدال أبدو عيسددى
ذا أصح من حدب

أبي ا حو

[  ] 3026حدددانا سددو د أخبرنددا بددن الم دداره عددن سدداياو عددن ا عمددل نحددو حدددب

مااو ددة بددن شددام

حددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبددد الدرحمن بددن سدداد عددن أبددي جا ددر الدرازي عددن عطدداء بددن السددائب عددن

أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالدب قدال صدنع لندا عبدد الدرحمن بدن عدوب طاامدا فددعانا

وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصالة فقدموني فقرأت قل طدا أبهدا الكدافروو ال أعبدد مدا

تابدوو ونحن نابد ما تابدوو قال فان ل هللا تاالى ل طا أبها الذبن امنوا ال تقر دوا الصدالة وأندتم سدكارب

حتى تالموا ما تقولوو و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3027حدانا قتي ة حددانا الليد

بدن سداد عدن بدن شدهاب عدن عدروة بدن ال يدر أنده حداده أو عبدد

هللا بن ال ير حداه أو رجال مدن ا نصدار خاصدم ال يدر فدي شدراق الحدرة التدي طسدقوو بهدا النخدل فقدال

ا نصداري سدري المدداء طمدر فداتى عليدده فاختصدموا إلدى رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم فقدال رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم لل يددر أسددق طددا ز يددر وأرسددل المدداء إلددى جدداره فغضددب ا نصدداري وقددال طددا رسددول

هللا أو داو بدن عمتد فتغيدر وجده رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم ادم قدال طدا ز يدر اسدق واحد ل المدداء

حتى برجع إلدى الجددر فقدال ال يدر وهللا إندي حسدب دذه ارطدة ن لدج فدي ذلد ل فدال ور د ال بؤمندوو
حتى طحكموه و ارطة قال أبو عيسدى سدماج محمددا طقدول قدد روب بدن و دب دذا الحددب

بن و ونل عن ال ري عن عروة عن عبد هللا بن ال ير نحو ذا الحدب
عن عروة عن ال ير ولم بذ ر عن عبد هللا بن ال ير

عدن الليد

وروب شدايب بدن أبدي حمد ة

[  ] 3028حدددانا محم ددد ب ددن بش ددار ح دددانا محم ددد ب ددن جا ددر ح دددانا ش ددع ة ع ددن ع دددي ب ددن ااب ددج ق ددال

سماج عبد هللا بن ب د طحدث عن ز د بدن اابدج فدي دذه ارطدة فمدا لكدم فدي المندافقين ف تدين قدال رجدع
ناح من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوم أحد فكداو النداح فديهم فدرقتين فر دق طقدول اقدتلهم
وفر ق طقول ال فن لج ذ ارطة ل فما لكم في المنافقين ف تين و وقال إنها طي ة وقدال إنهدا تن دي الخبيد
كما تن ي النار خب

الخطمي وله صح ة

الحدبد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وعبدد هللا بدن ب دد دو ا نصداري

[  ] 3029حدانا الحسن بن محمد ال ع راني حدانا ش ابة حدانا ورقاء بن عمر عن عمدرو بدن دبندار

عدن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طجددة المقتددول بالقاتددل بددوم ال يامددة ناصدديته و أرسدده
بيده وأوداجه تشخب دما طقول طا رب ذا قتلني حتى بدنيه مدن الادرح قدال فدذ روا البدن ع داح التو دة
فتال ذه ارطة ل ومن طقتل مؤمنا متامدا و قال وما نسخج ذه ارطة وال بدلج وأندى لده التو دة قدال أبدو

عيسدى ددذا حدددب

حسددن لر ددب وقددد روب باضددهم ددذا الحدددب

عددن عمددرو بددن دبنددار عددن بددن ع دداح

نحوه ولم برفاه
[  ] 3030حدانا عبد بن حميد حدانا عبد الا

بن أبي رزمة عن إسدرائيل عدن سدماه عدن عكرمدة

عددن بددن ع دداح قددال مددر رجددل مددن بنددي سددليم علددى ن ددر مددن أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
ومادده لددنم لدده فسددلم علدديهم قددالوا مددا سددلم علدديكم إال ليتاددوذ مددنكم فقدداموا فقتلددوه وأخددذوا لنمدده فدداتوا بهددا

رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فددان ل هللا تادالى ل طددا أبهدا الدذبن امندوا إذا ضدر تم فددي سدبيل هللا فتبيندوا
وال تقول دوا لمددن ألقددى إلدديكم السددالم لسددج مؤمنددا و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وفددي ال دداب عددن

أسامة بن ز د
[  ] 3031حدانا محمود بن ليالو حدانا و يع حدانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن البدراء بدن عدازب

قددال لمددا ن لددج ل ال طسددتوي القاعدددوو مددن المددؤمنين و جدداء عمددرو بددن أم مكتددوم إلددى النبددي صددلى هللا
عليه وسلم قال و او ضدر ر ال صدر فقدال طدا رسدول هللا مدا تدامرني إندي ضدر ر ال صدر فدان ل هللا تادالى
ذه ارطة ل لير أولي الضرر و ارطة فقال النبي صدلى هللا عليده وسدلم ائتدوني بدالكتف والددواة أو اللدوي

والدددواة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح و قددال عمددرو بددن أم مكتددوم و قددال عبددد هللا أم مكتددوم

و و عبد هللا بن زائدة وأم مكتوم أمه
[  ] 3032حدددانا الحسددن بددن محمددد ال ع ارنددي حدددانا الحجدداق بددن محمددد عددن بددن جددر ج أخبرنددي عبددد

الكر م سمع مقسما مولى عبد هللا بن الحرث طحددث عدن بدن ع داح أنده قدال ل ال طسدتوي القاعددوو مدن

المددؤمنين ليددر أولددي الضددرر و عددن بدددر والخددارجوو إلددى بدددر لمددا ن لددج ل د وة بدددر قددال عبددد هللا بددن
جح ددل واب ددن أم مكت ددوم إن ددا أعمي دداو ط ددا رس ددول هللا فه ددل لن ددا رخص ددة فن ل ددج ل ال طس ددتوي القاع دددوو م ددن
المددؤمنين ليددر أولددي الضددرر و و ل فضددل هللا المجا دددبن علددى القاعدددبن درجددة و فهددؤالء القاعدددوو
لير أولي الضدرر ل وفضدل هللا المجا ددبن علدى القاعددبن أجد ار ع يمدا و درجدات منده علدى القاعددبن
من المؤمنين لير أولي الضرر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من دذا الوجده مدن حددب

ع اح ومقسم طقال و مولى عبد هللا بن الحرث و قال و مولى بن ع اح و نيته أبو القاسم

بدن

[  ] 3033حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا طاقددوب بددن إب دراييم بددن سدداد عددن أبيدده عددن صددالح بددن يسدداو

عددن بددن شددهاب حددداني سددهل بددن سدداد قددال أربددج مددرواو بددن الحكددم جالسددا فددي المسددجد فاقبلددج حتددى
جلسج إلى جن ه فاخبرنا أو ز د بن اابج أخبره أو النبي صلى هللا عليده وسدلم أملدى عليده ل ال طسدتوي

القاعدددوو مددن المددؤمنين و ل والمجا دددوو فددي سددبيل هللا و قددال فجدداءه بددن أم مكتددوم و ددو طمليهددا علددي
فقال طا رسول هللا وهللا لو أستطيع الجهاد لجا ددت و داو رجدال أعمدى فدان ل هللا علدى رسدوله صدلى هللا

عليدده وسددلم وفخددذه علددى فخددذي فطقلددج حتددى مددج تددر
أولي الضرر و قال أبو عيسى ذا حدب

فخددذي اددم سددري عندده فددان ل هللا عليدده ل ليددر

حسدن صدحيح كدذا روب ليدر واحدد عدن ال دري عدن سدهل

بن نحو ذا وروب مامر عدن ال دري دذا الحددب
الحدب

عدن قبيصدة بدن ذه دب عدن ز دد بدن اابدج وفدي دذا

رواطة رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم عن رجل من التداباين رواه سدهل بدن سداد

ا نصاري عن مرواو بن الحكم ومرواو لم طسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم و و من التاباين

[  ] 3034حدانا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاو أخبرنا بن جر ج قال سماج عبدد الدرحمن بدن عبدد

هللا بن أبي عمار طحدث عن عبد هللا بن باباه عن طالى بن أمية قال قلج لامر بدن الخطداب إنمدا قدال
هللا ل أو تقصددروا مددن الصددالة إو خ ددتم أو ط تددنكم و وقددد أمددن الندداح فقددال عمددر عجبددج ممددا عجبددج
منه فذ رت ذل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صدقة تصدو هللا بها علديكم فداقبلوا صددقته قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3035حدانا محمود بن ليالو حددانا عبدد الصدمد بدن عبدد الدوارث حددانا سدايد بدن عبدد الهندائي

حدانا عبد هللا بن شقيق حدانا أبو ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ند ل بدين ضدجناو وعسد او

فقددال المشددر وو إو له دؤالء صددالة ددي أحددب إلدديهم مددن ابددائهم وأبنددائهم و ددي الاصددر فدداجماوا أمددر م

فميلدوا علديهم ميلددة واحددة ومو جبر ددل أتدى النبددي صدلى هللا عليده وسددلم فدامره أو طقسددم أصدحابه شددطر ن

فيصددلي بهددم وتقددوم طائ ددة أخددرب وراء ددم ولياخددذوا حددذر م وأسددلحتهم اددم طدداتي ارخددروو و صددلوو مادده

ر اة واحدة ام طاخذ ؤالء حدذر م وأسدلحتهم فتكدوو لهدم ر ادة ر ادة ولرسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
ر اتاو ق ال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجده مدن حددب

عبدد هللا بدن شدقيق عدن أبدي

ر رة وفي ال اب عن عبد هللا بدن مسداود وز دد بدن اابدج وابدن ع داح وجدابر وأبدي عيداح ال رقدي وابدن

عمر وحذط ة وأبي بكرة وسهل بن أبي حطمة وأبو عياح ال رقي اسمه ز د بن صامج

[  ] 3036حدانا ا لحسن بن أحمد بدن أبدي شدايب أبدو مسدلم الح ارندي حددانا محمدد بدن سدلمة الح ارندي

حدانا محمد بن إسدحاو عدن عاصدم بدن عمدر بدن قتدادة عدن أبيده عدن جدده قتدادة بدن النامداو قدال داو

أ دل بيدج مندا طقددال لهدم بندو أبيدرو بشددر و شدير وم شدر و دداو بشدير رجدال منافقدا طقددول الشدار بهجدو بدده

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ام بنحله باا الارب ام طقول قدال فدالو دذا و دذا قدال فدالو
كذا و ذا ف ذا سمع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذل الشار قالوا وهللا مدا طقدول دذا الشدار

إال ددذا الخبيد د

أو م ددا ق ددال الرج ددل وق ددالوا ب ددن ا بي ددرو قاله ددا ق ددال و دداو أ ددل بي ددج حاج ددة وفاق ددة ف ددي

ال جا ليددة واإلسددالم و دداو الندداح إنمددا طاددامهم بالمدبنددة التمددر والشدداير و دداو الرجددل إذا دداو لدده طسددار

فقددمج ضددافطة مددن الشددام مددن الدددرم ابتدداع الرجددل منهدا فخددص بهددا ن سدده وأمددا العيددال ف نمددا طاددامهم

التمددر والشدداير فقدددمج ضددابطة مددن الشددام فابتدداع عمددي رفاعددة بددن ز ددد حمددال مددن الدددرم فجالدده ف دي

مشر ة له وفدي المشدر ة سدالي ودرع وسديف فاددي عليده مدن تحدج البيدج فنقبدج المشدر ة وأخدذ الطادام
والسددالي فلمددا أص د ح أتدداني عمددي رفاعددة فقددال طددا بددن أخددي إندده قددد عدددي علينددا فددي ليلتنددا ددذه فنقبددج
مشر تنا فدذ ب بطاامندا وسدالحنا قدال فتحسسدنا فدي الددار وسدالنا فقيدل لندا قدد رأبندا بندي أبيدرو اسدتوقدوا

فددي ددذه الليلددة وال نددرب فيمددا نددرب إال علددى باددا طاددامكم قددال و دداو بنددو أبيددرو قددالوا ونحددن نسددال فددي

الدار وهللا ما نرب صاح كم إال لبيد بدن سدهل رجدل مندا لده صدالي ومسدالم فلمدا سدمع لبيدد اختدرط سدي ه

وقال أنا أسرو فحهللا ليخالطنكم ذا السيف أو لتبينن ذه السرقة قدالوا إليد عنهدا أبهدا الرجدل فمدا أندج
بصاحبها فسالنا في الدار حتى لدم نشد أنهدم أصدحابها فقدال لدي عمدي طدا بدن أخدي لدو أتيدج رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم فددذ رت ذل د لدده قددال قتددادة فاتيددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقلددج إو أ ددل
بيددج منددا أ ددل ج دداء عمدددوا إلددى عمددي رفاعددة بددن ز ددد فنقبددوا مشددر ة لدده وأخددذوا سددالحه وطاامدده فليددردوا
علينا سالحنا فاما الطاام فال حاجة لنا فيه فقال النبي صلى هللا عليده وسدلم سدومر فدي ذلد فلمدا سدمع

بنو أبيرو أتوا رجال منهم طقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلد فداجتمع فدي ذلد نداح مدن أ دل الددار

فقدالوا طددا رسددول هللا إو قتدادة بددن النامدداو وعمده عمدددوا إلددى أ دل بيددج منددا أ دل إسددالم وصددالي برمددونهم
بالسددرقة مددن ليددر بينددة وال ابددج قددال قتددادة فاتيددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فكلمتدده فقددال عمدددت

إلى أ ل بيج ذ ر مدنهم إسدالم وصدالي تدرميهم بالسدرقة علدى ليدر ابدج وال بيندة قدال فرجادج ولدوددت
أنددي خرجددج مددن باددا مددالي ولددم أكلددم رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ذل د فاتدداني عمددي رفاعددة
فقال طا بن أخي ما صناج فاخبرته بما قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فقدال هللا المسدتااو فلدم

بلب د

أو ن د ل الق دراو ل إنددا أن لنددا إلي د الكتدداب بددالحق لددتحكم بددين الندداح بمددا أراه هللا وال تكددن للخددائنين

خصدديما و بنددي أبيددرو ل واسددتغ ر هللا و أي ممددا قلددج لقتددادة ل إو هللا دداو ل ددو ار رحيمددا وال تجددادل عددن

الذبن طختانوو أن سهم إو هللا ال طحب من او خوانا أايما طستخ وو مدن النداح وال طسدتخ وو مدن هللا و

إلى قوله ل ل دو ار رحيمدا و أي لدو اسدتغ روا هللا لغ در لهدم ل ومدن طكسدب إامدا ف نمدا طكسد ه علدى ن سده و
إلددى قولدده ل إامددا مبينددا و قولدده لبيددد ل ول دوال فضددل هللا علي د ورحمتدده و إلددى قولدده ل فسددوب نؤتيدده أج د ار
ع يما و فلما ن ل القراو أتى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بالسدالي فدرده إلدى رفاعدة فقدال قتدادة لمدا

أتيج عمي بالسالي و او شيخا قد عسى أو عشى في الجا ليدة و ندج أرب إسدالمه مددخوال فلمدا أتيتده

بالسالي قال طا بن أخي و في سبيل هللا فارفج أو إسالمه او صدحيحا فلمدا ند ل القدراو لحدق بشدير
بالمشر ين فن ل على سالقة بنج سداد بدن سدمية فدان ل هللا ل ومدن طشداقق الرسدول مدن بادد مدا تبدين لده

اله دددب و ت ددع لي ددر س ددبيل الم ددؤمنين نول دده م ددا ت ددولى ونص ددله جه ددنم وس دداءت مص ددي ار إو هللا ال طغ ددر أو

طشددره بدده و غ ددر مددا دوو ذل د لمددن طشدداء ومددن طشددره بدداهلل فقددد ضددل ضددالال بايدددا و فلمددا ن د ل علددى

سالقة رما ا حساو بن اابج بابيات من شاره فاخذت رحلة فوضداته علدى أرسدها ادم خرجدج بده فرمدج
بدده فددي ا بطددح اددم قالددج أ دددبج لددي شددار حسدداو م دا نددج تدداتيني بخيددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ب ال نالم أحدا أسنده لير محمد بن سلمة الحراني وروب بونل بن بكير ولير واحدد دذا الحددب

عدن محمدد بدن إسدحاو عدن عاصدم بدن عمدر بدن قتدادة مرسدل لدم بدذ روا فيده عدن أبيده عدن جدده وقتددادة
و أخو أبي سايد الخدري مه وأبو سايد الخدري ساد بن مال بن سناو

[  ] 3037حدانا خدالد بدن أسدلم حددانا النضدر بدن شدميل عدن إسدرائيل عدن ادو ر بدن أبدي فاختدة عدن
أبيدده عددن علددي بددن أبددي طالددب قددال مددا فددي الق دراو اطددة أحددب إلددي مددن ددذه ارطددة ل إو هللا ال طغ ددر أو

طشدره بدده و غ در مددا دوو ذلد لمدن طشدداء و قددال دذا حدددب

حسددن لر دب وأبدو فاختددة اسدمه سددايد بددن

عالقددة واددو ر طكنددى أبددا جهددم و ددو ددوفي رجددل مددن التدداباين وقددد سددمع مددن بددن عمددر وابددن ال يددر وابددن

مهدي او طغم ه قليال
[  ] 3038حدددانا محمددد بددن طحيددى بددن أبددي عمددر وعبددد هللا بددن أبددي ال ندداد المانددى واحددد قدداال حدددانا

ساياو بن عيينة عن بن أبي محيصدن عدن محمدد بدن نديل بدن مخرمدة عدن أبدي ر درة قدال لمدا ند ل ل
مدن طامدل سدوءا طجد بده و شدق ذلد علدى المسددلمين فشدكوا ذلد إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقددال
قار وا وسددوا وفي ل ما طصيب المؤمن ارة حتى الشو ة طشداكها أو النك دة بنكبهدا بدن محيصدن دو

عمر بن عبد الرحمن بن محيصن قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3039حددانا طحيددى بددن موسددى وعبددد بددن حميددد قداال حدددانا روي بددن ع ددادة عددن موسددى بددن عبيدددة

أخبرنددي مددولى بددن س د اع قددال سددماج عبددد هللا بددن عمددر طحدددث عددن أبددي بكددر الصدددبق قددال نددج عنددد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فان لج عليه ذه ارطدة ل مدن طامدل سدوءا طجد بده وال طجدد لده مدن دوو

هللا وليدا وال نصددي ار و فقددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طدا أبددا بكددر أال أقرئد اطدة أن لددج علددي قلددج

بلى طا رسول هللا قال فاقرأنيها فال أعلم إال أندي قدد ندج وجددت انقصداما فدي رهدري فتمطدات لهدا فقدال

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا شدان طدا أبدا بكددر قلدج طدا رسدول هللا بدابي أندج وأمدي وأبندا لدم طامددل
سددوءا ومنددا لمج د وو بمددا عملنددا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أمددا أنددج طددا أبددا بكددر والمؤمنددوو

فتج وو بذل في الدنيا حتى تلقوا هللا وليل لكدم ذندوب وأمدا ارخدروو فيجمدع ذلد لهدم حتدى طجد وا بده

بددوم ال يامددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب وفددي إسددناده مقددال موسددى بددن عبيدددة طضدداف الحدددب

ضا ه طحيى بن سايد وأحمد بن حنبدل ومدولى بدن سد اع مجهدول وقدد روي دذا الحددب

مدن ليدر دذا

الوجه عن أبي بكر وليل له إسناد صحيح أطضا وفي ال اب عن عائشة
[  ] 3040حدددانا محمددد بددن المطنددى حدددانا أبددو داود حدددانا سددليماو بددن مادداذ عددن سددماه عددن عكرمددة
عددن بددن ع دداح قددال خشدديج سددودة أو ططلقهددا النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددج ال تطلقنددي وامسددكني
وأجاددل بددومي لاائشددة ف اددل فن لددج ل فددال جندداي عليهمددا أو طصددلحا بينهمددا صددلحا والصددلح خيددر و فمددا

اصطلحا عليه من شيء فهو جائ

انه من قول بن ع اح قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3041حدانا عبد بن حميد حدانا أبو نعيم حدانا مال بن مغدول عدن أبدي السد ر عدن البدراء قدال

اخر اطة أن لج أو اخر شيء ن ل ل طست تون قل هللا ط تيكم في الكاللدة و قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن وأبو الس ر اسمه سايد بن أحمد الطوري و قال بن طحمد

[  ] 3042حدانا عبد بن حميد حدانا أحمد بن بونل عن أبي بكر بدن عيداح عدن أبدي إسدحاو عدن

البراء قال جاء رجل إلدى رسدول الده صدلى هللا عليده وسدلم فقدال طدا رسدول هللا ل طسدت تون قدل هللا ط تديكم
في الكاللة و فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم طج

اطة الصيف

باب ومن سورة المائدة
[  ] 3043حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن مسددار وليدره عددن ندديل بددن مسددلم عددن طددارو بددن

شهاب قال قال رجل من اليهود لامر بن الخطاب طا أميدر المدؤمنين لدو عليندا أن لدج دذه ارطدة ل اليدوم
أكملج لكم دبنكم وأتممج عليكم نامتي ورضيج لكدم اإلسدالم دبندا و التخدذنا ذلد اليدوم عيددا فقدال لده
عمر بدن الخطداب إندي أعلدم أي بدوم أن لدج دذه ارطدة أن لدج بدوم عرفدة فدي بدوم جمادة قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3044حدددانا عبددد بددن حميددد أخبرنددا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا حمدداد بددن سددلمة عددن عمددار بددن أبددي

عمار قال ق أر بن ع داح ل اليدوم أكملدج لكدم دبدنكم وأتممدج علديكم نامتدي ورضديج لكدم اإلسدالم دبندا و
وعنده بهودي فقال لو أن لج ذه علينا التخذنا بومها عيدا قال بن ع اح ف نها ن لدج فدي بدوم عيدد فدي
بوم جماة و وم عرفة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من حدب

بن ع اح و و صحيح

[  ] 3045حدانا أحمد بن منيع حدانا ب دد بدن داروو أخبرندا محمدد بدن إسدحاو عدن أبدي ال نداد عدن

ا عرق عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طمدين الدرحمن مدألب سدحاء ال طغيضدها
ف نده لدم طغدا مدا فدي طمينده وعرشده علدى

الليل والنهار قال أرأبتم ما أن ق منذ خلق السماوات وا ر

الماء و يده ا خرب المي او برفع و خ ا قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن صدحيح وت سدير دذه ارطدة

ل وقالج اليهود بد هللا مغلولة للج أبدبهم ولانوا بما قالوا بل بداه م سوطتاو بن دق يدف طشداء و و دذا
حدب

قد روته ا ئمة نؤمن به ما جداء مدن ليدر أو ط سدر أو بتدو م كدذا قدال ليدر واحدد مدن ا ئمدة

الطوري ومال بن أنل وابن عيينة وابن الم اره إنه تروب ذه ا شياء و ؤمن بها فال طقال يف

[  ] 3046حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا مسددلم بددن إبدراييم حدددانا الحددرث بددن عبيددد عددن سددايد الجر ددري
عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة قالج او النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طحدرح حتدى ن لدج دذه ارطدة
ل وهللا طاصم مدن النداح و فداخرق رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أرسده مدن ال دة فقدال لهدم طدا أبهدا
الناح انصرفوا فقد عصمني هللا حدانا نصر بدن علدي حددانا مسدلم بدن علدي إبدراييم بهدذا اإلسدناد نحدوه

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب وروب باضددهم ددذا الحدددب

عددن الجر ددري عددن بددن شددقيق قددال دداو

النبي صلى هللا عليه وسلم طحرح ولم بذ روا فيه عن عائشة
[  ] 3047حدانا عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا ب دد بدن داروو أخبرندا شدر عدن علدي بدن بذطمدة
عددن أب ددي عبي دددة ع ددن عب ددد هللا ب ددن مس دداود ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم لم ددا وقا ددج بن ددو

إسدرائيل فددي المااصددي نهددتهم علمدداه م فلددم بنتهدوا فجالسددو م فددي مجالسددهم وواكلددو م وشددار و م فضددرب
هللا قلوب باضهم ب اا ولانهم ل على لساو داود وعيسدى بدن مدر م ذلد بمدا عصدوا و دانوا طاتددوو و

قال فجلل رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم و داو متك دا فقدال ال والدذي ن سدي بيدده حتدى تداطرو م علدى

الحدق أطد ار قدال عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن قدال ب دد و داو سداياو الطدوري ال طقدول فيده عدن عبدد هللا قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسدن لر دب وقدد روي دذا الحددب

عدن محمدد بدن مسدلم بدن أبدي الوضداي عدن

علي بن بذطمة عن أبي عبيددة عدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه و اضدهم طقدول عدن

أبي عبيدة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسل
[  ] 3048حدددانا بندددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن علددي بددن بذطمددة عددن أبددي

عبيدة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو بندي إسدرائيل لمدا وقدع فديهم الدنقص داو الرجدل بدرب

أخدداه علددى الددذنب فينهدداه عندده ف د ذا دداو الغددد لددم طمنادده مددا رأب مندده أو طكددوو أكيلدده وشددر ه وخليطدده

فضددرب هللا قلددوب باضددهم ب د اا ون د ل فدديهم الق دراو فقددال ل لاددن الددذبن ددروا مددن بنددي إس درائيل علددى

لساو داود وعيسى بن مدر م ذلد بمدا عصدوا و دانوا طاتددوو و فقد أر حتدى بلد ل ولدو دانوا بؤمندوو بداهلل

والنبي وما أن ل إليه ما اتخذو م أولياء ولكن طيد ار مدنهم فاسدقوو و قدال و داو نبدي هللا صدلى هللا عليده

وسلم متك ا فجلل فقال ال حتدى تاخدذوا علدى بددي ال دالم فتداطروه علدى الحدق أطد ار حددانا بنددار حددانا
أبو داود الطيالسي وأمداله علدي حددانا محمدد بدن مسدلم بدن أبدي الوضداي عدن علدي بدن بذطمدة عدن أبدي

عبيدة عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله
[  ] 3049حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بدن بوسدف أخبرندا إسدرائيل حددانا أبدو إسدحاو
عن عمر بن شدرحبيل أبدي ميسدرة عدن عمدر بدن الخطداب أنده قدال اللهدم بدين لندا فدي الخمدر بيداو شد اء
فن لج التي في ال قرة ل طسدالون عدن الخمدر والميسدر و ارطدة فددعي عمدر فقرئدج عليده فقدال اللهدم بدين

لنا في الخمر بياو ش اء فن لج التدي فدي النسداء ل طدا أبهدا الدذبن امندوا ال تقر دوا الصدالة وأندتم سدكارب و

فدعي عمر فقرئج عليه ام قال اللهم بين لنا في الخمر بيداو شد اء فن لدج التدي فدي المائددة ل إنمدا بر دد

الشيطاو أو بوقع بينكم الاداوة وال غضاء في الخمر والميسر و إلى قوله ل فهدل أندتم منتهدوو و فددعي
عمر فقرئج عليه فقال انتهينا انتهيندا قدال أبدو عيسدى وقدد روي عدن إسدرائيل دذا الحددب

مرسدل حددانا

محمددد بددن الاددالء حدددانا و يددع عددن إس درائيل عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي ميس درة عمددرو بددن شددرحبيل أو
عمر بن الخطاب قال اللهم بين لنا في الخمر بياو ش اء فذ ر نحوه و دذا أصدح مدن حددب

بوسف

محمدد بدن

[  ] 3050حدانا عبدد بدن حميدد حددانا عبيدد هللا بدن موسدى عدن إسدرائيل عدن أبدي إسدحاو عدن البدراء
قال مات رجال من أصحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قبدل أو تحدرم الخمدر فلمدا حرمدج الخمدر قدال

رجددال يددف باصددحابنا وقددد مدداتوا طشددر وو الخمددر فن لددج ل لدديل علددى الددذبن امن دوا وعمل دوا الصددالحات
جنداي فيمدا طامدوا إذا مدا اتقدوا وامندوا وعملدوا الصددالحات و قدال أبددو عيسدى دذا حدددب

حسدن صددحيح

وقد رواه شع ة عن أبي إسحاو عن البراء حدانا بذل بندار
[  ] 3051حدانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة عدن أبدي إسدحاو بهدذا قدال قدال البدراء مدات نداح مدن

أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددم طشددر وو الخمددر فلمددا ن د ل تحر مهددا قددال ندداح مددن أصددحاب

النبي صلى هللا عليه وسلم فكيف باصدحابنا الدذبن مداتوا و دم طشدر ونها فن لدج ل لديل علدى الدذبن امندوا

وعملوا الصالحات و ارطة قال أبو عيسى ذا حدب
[  ] 3052حدانا عبد بن حميد حدانا عبد الا

حسن صحيح

بن أبي رزمة عن إسدرائيل عدن سدماه عدن عكرمدة

عددن بددن ع دداح قددال قددالوا طددا رسددول هللا أ أربددج الددذبن مدداتوا و ددم طشددر وو الخمددر لمددا ن د ل تحددر م الخمددر

فن ل ددج ل ل دديل عل ددى ال ددذبن امند دوا وعملد دوا الص ددالحات جن دداي فيم ددا طامد دوا إذا م ددا اتقد دوا وامند دوا وعملد دوا
الصالحات و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3053حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا خالددد بددن مخلددد عددن علددي بددن مسددهر عددن ا عمددل عددن
إبدراييم عدن علقمدة عدن عبدد هللا قدال لمدا ن لددج ل لديل علدى الدذبن امندوا وعملدوا الصدالحات جنداي فيمددا
طاموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات و قال لي رسدول الده صدلى هللا عليده وسدلم أندج مدنهم قدال
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3054حدانا عمرو بن علي أبدو ح دص ال دالح حددانا أبدو عاصدم حددانا عطمداو بدن سداد حددانا

عكرمددة عددن بددن ع دداح أو رجددال أتددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا رسددول هللا إنددي إذا أصددبج
اللحددم انتشددرت للنسدداء وأخددذتني شددهوتي فحرمددج علددي اللحددم فددان ل هللا ل طددا أبهددا الددذبن امندوا ال تحرم دوا
طي ددات مددا أحددل هللا لكددم وال تاتدددوا إو هللا ال طحددب الماتدددبن و ل دوا ممددا رزقكددم هللا حددالال طي ددا و قددال
ذا حدب

حسن لر ب ورواه باضهم عن عطماو بن ساد مرسال ليل فيه عدن بدن ع داح ورواه خالدد

الحذاء عن عكرمة مرسال
[  ] 3055حدانا أبو سايد ا شج حدانا منصور بن ورداو عدن علدي بدن عبدد ا علدى عدن أبيده عدن

أبدي ال ختدري عددن علدي قدال لمددا ن لدج ل وهلل علدى الندداح حدج البيدج مددن اسدتطاع إليده سددبيال و قدالوا طددا
رسول هللا في ل عام فسكج قدالوا طدا رسدول هللا فدي دل عدام قدال ال ولدو قلدج نادم لوجبدج فدان ل هللا ل

طا أبها الذبن امنوا ال تسالوا عن أشياء إو تبدد لكدم تسدؤ م و قدال أبدو عيسدى دذا حددب

من حدب

وفي ال اب عن أبي ر رة وابن ع اح

حسدن لر دب

[  ] 3056حدددانا محمددد بددن مامددر أبددو عبددد هللا ال ص دري حدددانا روي بددن ع ددادة حدددانا شددع ة أخبرنددي
موسى بن أنل قال سماج أنل بن مال طقول قال رجل طا رسدول هللا مدن أبدي قدال أبدوه فدالو فن لدج
ل طددا أبهددا الددذبن امن دوا ال تسددالوا عددن أشددياء إو تبددد لكددم تسددؤ م و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب صحيح
[  ] 3057حددانا أحمدد بددن منيدع حدددانا ب دد بددن داروو حددانا إسددماعيل بدن أبددي خالدد عددن نديل بددن

أبدي حدازم عددن أبدي بكددر الصددبق أنده قددال طدا أبهددا النداح إنكددم تقدرهوو دذه ارطددة ل طدا أبهددا الدذبن امندوا
علدديكم أن سددكم ال طضددر م مددن ضددل إذا ا تدددبتم و ومنددي سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول

إو النداح إذا أروا رالمدا فلدم طاخدذوا علدى بدطده أوشد أو طامهدم هللا باقداب قدال أبدو عيسدى دذا حدددب
حسن صحيح وقد رواه لير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحدو دذا الحددب

مرفوعدا وروب باضدهم

عن إسماعيل عن نيل عن أبي بكر قوله ولم برفاوه
[  ] 3058حدددانا سددايد بددن طاقددوب الطالقدداني حدددانا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا عت ددة بددن أبددي حكدديم
حدددانا عمددرو بددن جار ددة اللخمددي عددن أبددي أميددة الشددع اني قددال أتيددج أبددا اال ددة الخشددني فقلددج لدده يددف
تصدنع بهددذه ارطددة قددال اطددة اطدة قلددج قولدده ل طددا أبهددا الددذبن امندوا علدديكم أن سددكم ال طضددر م مددن ضددل إذا

ا تدددبتم و قددال أمددا وهللا لقددد سددالج عنهددا خبي د ار سددالج عنهددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال بددل
ائتمددروا بددالماروب وتنددا وا عددن المنكددر حتددى إذا أربددج شددحا مطاعددا و ددوب مت اددا ودنيددا مددؤارة ومعجدداب

كددل ذي رأي ب أرطدده فالي د بخاصددة ن س د ودع الا دوام ف د و مددن ورائكددم أطامددا الصددبر فدديهن مطددل ال د ا

على الجمر للاامل فيهن مطل أجر خمسين رجال طاملوو مطدل عملكدم قدال عبدد هللا بدن الم داره وزادندي

لير عت ة قيل طا رسول هللا أجر خمسين مندا أو مدنهم قدال بدل أجدر خمسدين مدنكم قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن لر ب

[  ] 3059حدددانا الحسددن بددن أحمددد بددن أبددي شددايب الح ارنددي حدددانا محمددد بددن سددلمة الح ارنددي حدددانا

محمد بن إسحاو عن أبي النضر عن بداذاو مدولى أم دانة عدن بدن ع داح عدن تمديم الدداري فدي دذه

ارطة ل طا أبها الذبن امنوا شدهادة بيدنكم إذا حضدر أحدد م المدوت و قدال بدر منهدا النداح ليدري وليدر

عدددي بددن بددداء و انددا نص درانيين طختل دداو إلددى الشددام قبددل اإلسددالم فاتيددا الشددام لتجارتهمددا وقدددم عليهمددا

مددول ى لبنددي اشددم طقددال لدده بدددبل بددن أبددي مددر م بتجددارة ومادده جددام مددن فضددة بر ددد بدده المل د و ددو ع ددم
تجارتدده فمددر

فاوصددى إليهمددا وأمر مددا أو ببلغددا مددا تددره أ لدده قددال تمدديم فلمددا مددات أخددذنا ذل د إلجددام

ف اناه بالف در م ام اقتسدمناه أندا وعددي بدن بدداء فلمدا قددمنا إلدى أ لده دفاندا إلديهم مدا داو ماندا وفقددوا
إلجام فسالونا عنه فقلنا ما تره لير ذا وما دفع إلينا ليره قدال تمديم فلمدا أسدلمج بادد قددوم رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم المدبندة تاتمدج مدن ذلد فاتيدج أ لده فداخبرتهم الخبدر وأدبدج إلديهم خمسدمائة در دم
وأخب درتهم أو عنددد صدداحبي مطلهددا ف دداتوا بدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وس ددلم فسددالهم البينددة فلددم طج دددوا
فامر م أو طستحل وه بما طقطع به على أ ل دبنه فحلف فان ل هللا ل طا أبهدا الدذبن امندوا شدهادة بيدنكم إذا

حضددر أحددد م المددوت و إلددى قولدده ل أو طخددافوا أو تددرد أطمدداو باددد أطمددانهم و فقددام عمددرو بددن الاددا
ورجل اخر فحل ا فن عج الخمسمائة در م من عدي بدن بدداء قدال أبدو عيسدى دذا حددب

إسددناده بصددحيح وأبددو النضددر الددذي روب محمددد بددن إسددحاو ددذا الحدددب
الكلبي طكنى أبا النضر وقد تر ه أ ل الحددب

لر دب ولديل

ددو عندددي محمددد بددن السددائب

و دو صداحب الت سدير سدماج محمدد بدن إسدماعيل طقدول

محمدد بدن السدائب الكلبدي طكندى أبدا النضدر وال نادرب لسدالم أبدي النضدر المددني رواطدة عدن أبدي صدالح
مولى أم انة وقد روي عن بن ع اح شيء من ذا على االختصار من لير ذا الوجه

[  ] 3060حدانا ساياو بدن و يدع حددانا طحيدى بدن ادم عدن بدن أبدي ازئددة عدن محمدد بدن أبدي القاسدم

عن عبد المل بن سايد عن أبيه عن بن ع اح قال خرق رجل مدن بندي سدهم مدع تمديم الدداري وعددي

بن بداء فمات السهمي بار

ليل فيها مسلم فلما قدمنا بتر ته فقدوا جاما مدن فضدة مخرصدا بالدذ ب

فاحل همددا رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وس ددلم اددم وج ددد الجددام بمك ددة فقيددل اش ددتر ناه مددن ع دددي وتمدديم فق ددام
رجددالو مددن أوليدداء السددهمي فحل ددا بدداهلل لشددهادتنا أحددق مددن شددهادتهما وأو إلجددام لصدداحبهم قددال وفدديهم
ن لج ل طا أبها الذبن امنوا شهادة بينكم و ذا حدب

حسن لر ب و و حدب

بن أبي زائدة

[  ] 3061حدددانا الحسددن بددن ق عددة حدددانا سدداياو بددن حبيددب حدددانا سددايد عددن قتددادة عددن خددالح بددن
عمددرو عددن عمددار بددن طاسددر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أن لددج المائدددة مددن السددماء خب د ا
ولحمدا وأمددروا أو ال طخوندوا وال بدددخروا لغددد فخددانوا وادخددروا ورفادوا لغددد فمسددخوا قددردة وخندداز ر قددال أبددو
عيسى ذا حدب

قد رواه أبو عاصم ولير واحد عن سايد بن أبي عرو ة عدن قتدادة عدن خدالح عدن

عمار بن طاسر موقوفا وال نارفه مرفوعا إال م ن حدب

الحسن بن ق عدة حددانا حميدد بدن مسدادة حددانا

ساياو بن حبيب عن سايد بن أبي عرو ة نحوه ولم برفاه و ذا أصح من حددب

نالم للحدب

الحسدن بدن ق عدة وال

المرفوع أصال

[  ] 3062حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن عمددرو بددن دبنددار عددن طدداوح عددن أبددي
ر درة قددال تلقددى عيسددى حجتدده ولقدداه هللا فددي قولدده ل ومذ قددال هللا طددا عيسددى بددن مددر م أأنددج قلددج للندداح

اتخ ددذوني وأم ددي إله ددين م ددن دوو هللا ق ددال و أب ددو ر د درة ع ددن النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم فلق دداه هللا ل
س د حان مددا طكددوو لددي أو أقددول مددا لدديل لددي بحددق و ارطددة لهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح

حسددن

[  ] 3063حدانا قتي ة حدانا عبد هللا بن و ب عدن حيدي عدن أبدي عبدد الدرحمن الحبلدي عدن عبدد هللا

بن عمرو قال اخر سورة أن لج المائدة قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب وروي عدن بدن ع داح

أنه قال اخر سورة ل إذا جاء نصر هللا وال تح و
باب ومن سورة ا ناام
[  ] 3064حدان ا أبو ر ب حدانا مااو ة بن شام عن ساياو عن أبي إسحاو عدن ناجيدة بدن ادب
عن علي أو أبا جهل قال للنبي صلى هللا عليه وسلم إنا ال نكذب ولكن نكذب بمدا ج دج بده فدان ل هللا

ل فد د نهم ال طك ددذبون ولك ددن ال ددالمين بوط ددات هللا طجح دددوو و ح دددانا إس ددحاو ب ددن منص ددور أخبرن ددا عب ددد

الرحمن ب ن مهدي عن ساياو عن أبي إسحاو عن ناجية أو أبا جهل قدال للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم
فذ ر نحوه ولم بذ ر فيه عن علي و ذا أصح
[  ] 3065حدانا بن أبدي عمدر حددانا سداياو عدن عمدرو بدن دبندار سدمع جدابر بدن عبدد هللا طقدول لمدا
ن لددج ددذه ارطددة ل قددل ددو القددادر علددى أو ب اد

علدديكم عدذابا مددن فددوقكم أو مددن تحددج أرجلكددم و قددال

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أعددوذ بوجه د فلمددا ن لددج ل أو بل سددكم شددياا و ددذبق باضددكم بدداح باددا و

قال النبي صلى هللا عليه وسلم اتاو أ وو أو اتاو أطسر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3066حددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح عددن أبددي بكددر بددن أبددي مددر م الغسدداني

عن راشد بدن سداد عدن سداد بدن أبدي وقدا
القادر على أو ب ا

عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي دذه ارطدة ل قدل دو

عليكم عذابا من فوقكم أو مدن تحدج أرجلكدم و فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

أما إنها ائنة ولم طات تاو لها باد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3067حدانا علي بن خشرم أخبرنا عيسدى بدن بدونل عدن ا عمدل عدن إبدراييم عدن علقمدة عدن
عبددد هللا قددال لمددا ن لددج ل الددذبن امن دوا ولددم بل س دوا إطمددانهم ب لددم و شددق ذل د علددى المسددلمين فقددالوا طددا
رسول هللا وأبنا ال ط لم ن سه قال ليل ذل إنما و الشره ألم تسماوا ما قدال لقمداو البنده ل طدا بندي ال
تشره باهلل إو الشره ل لم ع يم و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3068حدانا أحمد بن منيدع حددانا إسدحاو بدن بوسدف حددانا داود بدن أبدي ندد عدن الشدابي عدن

مسروو قال نج متك ا عند عائشدة فقالدج طدا أبدا عائشدة ادالث مدن تكلدم بواحددة مدنهن فقدد أع دم علدى
هللا ال ر دة مددن زعددم أو محمدددا رأب ر دده فقددد أع دم ال ر ددة علددى هللا وهللا طقددول ل ال تدر دده ا بصددار و ددو
بددره ا بصددار و دو اللطيددف الخبيدر و ل ومددا دداو ل شدر أو طكلمدده هللا إال وحيدا أو مددن وراء حجدداب و

و نج متك ا فجلسج فقلج طا أم المؤمنين أن ر ني وال تاجليندي ألديل طقدول هللا ل ولقدد راه ن لدة أخدرب و

ل ولقددد راه بددا فق المبددين و قالددج أنددا أول مددن سددال عددن ددذا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إنمددا
ذاه جبر ددل مددا رأبتدده فددي الصددورة التددي خلددق فيهددا ليددر دداتين الم درتين رأبتدده منه طددا مددن السددماء سددادا

ع م خلقه ما بين السماء وا ر

ومدن زعدم أو محمددا دتم شدي ا ممدا أند ل هللا عليده فقدد أع دم ال ر دة

علدى هللا طقددول هللا ل طددا أبهددا الرسددول بلد مددا أند ل إليد مددن ر د و ومددن زعددم أندده طالددم مددا فددي لددد فقددد

أع ددم ال ر ددة علددى هللا وهللا طقددول ل قددل ال طالددم مددن فددي السددماوات وا ر
عيسى ذا حدب

الغيددب إال هللا و قددال أبددو

حسن صحيح ومسروو بن ا جدع طكندى أبدا عائشدة مسدروو بدن عبدد الدرحمن و دذا

كاو اسمه في الدبواو

[  ] 3069حدانا محمد بن موسى ال صري الحرشي حدانا ز اد بدن عبدد هللا ال كدائي حددانا عطداء بدن
السائب عن سايد بن جبير عن عبد هللا بن ع اح قال أتى أناح النبي صدلى هللا عليده وسدلم فقدالوا طدا

رسول هللا أناكل ما نقتدل وال ناكدل مدا طقتدل هللا فدان ل هللا ل فكلدوا ممدا ذ در اسدم هللا عليده إو ندتم بوطاتده

مددؤمنين و إلددى قولدده ل ومو أطاتمددو م إنكددم لمشددر وو و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب وقددد

روي ذا الحدب

من لير ذا الوجه عدن بدن ع داح أطضدا ورواه باضدهم عدن عطداء بدن السدائب عدن

سايد بن جبير عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال

[  ] 3070حددددانا ال ضدددل بدددن الص د د اي ال غددددادي حد دددانا محمدددد بدددن فضد دديل عدددن داود ا ودي عد ددن
الشابي عن علقمة عن عبد هللا قال من سره أو بن ر إلى الصحي ة التي عليها خداتم محمدد صدلى هللا

عليده وسدلم فليقد أر دذه ارطدات ل قدل تادالوا أتدل مدا حدرم ر كدم علديكم و ارطدة إلدى قولده ل لالكدم تتقددوو و
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3071حدانا ساياو بن و يع حدانا أبي عن بدن أبدي ليلدى عدن عطيدة عدن أبدي سدايد عدن النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم فددي قددول هللا ع د وجددل ل أو ط داتي باددا اطددات ر د و قددال طلددوع الشددمل مددن
مغر ها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ورواه باضهم ولم برفاه

[  ] 3072حدانا عبد بن حميد حدانا طالى بن عبيد عدن فضديل بدن لد واو عدن أبدي حدازم عدن أبدي
ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ادالث إذا خدرجن لدم ل بن دع ن سدا إطمانهدا لدم تكدن امندج مدن
قبددل و ارطددة الدددجال والدابددة وطلددوع الشددمل مددن المغددرب أو مددن مغر هددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح وأبو حازم و ا شجاي الكوفي واسمه سلماو مولى ع ة ا شجعية

[  ] 3073حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن أبددي ال ندداد عددن ا عددرق عددن أبددي ر درة أو رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال قددال هللا عد وجددل وقولدده الحددق إذا ددم عبدددي بحسددنة فاكتبو ددا لدده حسددنة
ف و عملها فاكتبو ا له باشدر أمطالهدا ومذا دم بسدي ة فدال تكتبو دا فد و عملهدا فاكتبو دا بمطلهدا فد و تر هدا
ور مددا قددال لددم طامددل بهددا فاكتبو ددا لدده حسددنة اددم ق د أر ل مددن جدداء بالحسددنة فلدده عشددر أمطالهددا و قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة ا عراب
[  ] 3074حدانا عبد هللا بن عبد الدرحمن أخبرندا سدليماو بدن حدرب حددانا حمداد بدن سدلمة عدن اابدج
عن أنل أو النبي صلى هللا عليه وسلم ق أر ذه ارطدة ل فلمدا تجلدى ر ده للجبدل جالده د دا و قدال حمداد

كذا وأمس سليماو بطرب إبهامده علدى أنملدة إصد اه اليمندى قدال فسداخ الجبدل ل وخدر موسدى صداقا

و قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن لر دب صدحيح ال نارفده إال مدن حددب

حمداد بدن سدلمة حددانا عبدد

الو اب الوراو حدانا مااذ بن مااذ عن حماد بن سلمة عن اابج عدن أندل عدن النبدي صدلى هللا عليده
وسلم نحوه ذا حدب

حسن

[  ] 3075حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال بن أنل عن بدن أبدي أنيسدة عدن عبدد الحميدد بدن
عبددد الددرحمن بددن ز ددد بددن الخطدداب عددن مسددلم بددن طسددار الجهنددي أو عمددر بددن الخطدداب س د ل عددن ددذه
ارطددة ل ومذ أخددذ ر د مددن بنددي ادم مددن رهددور م ذر ددتهم وأشددهد م علددى أن سددهم ألسددج بددر كم قددالوا بلددى
شهدنا أو تقولوا بوم ال يامة إنا نا عن ذا لافلين و قال عمدر بدن الخطداب سدماج رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم طسال عنها فقال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو هللا خلدق ادم ادم مسدح رهدره بيمينده

فاخرق منه ذر ة فقال خلقج ؤالء للجنة و امل أ دل الجندة طاملدوو ادم مسدح رهدره فاسدتخرق منده ذر دة

فقال خلقج ؤالء للنار و امدل أ دل الندار طاملدوو فقدال رجدل طدا رسدول هللا فاديم الامدل قدال فقدال رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم إو هللا إذا خلق الابد للجنة استامله بامدل أ دل الجندة حتدى طمدوت علدى عمدل
مدن أعمددال أ دل الجنددة فيدخلدده الجندة ومذا خلددق الابددد للندار اسددتامله بامدل أ ددل النددار حتدى طمددوت علددى
عمددل مددن أعمددال أ ددل النددار فيدخلدده هللا النددار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن ومسددلم بددن طسددار لددم

طسمع من عمر وقد ذ ر باضهم في ذا اإلسناد بين مسلم بن طسار و ين عمر رجال مجهوال

[  ] 3076حدانا عبد بن حميد حدانا أبو نعيم حطنا شام بن ساد عن ز د بن أسلم عدن أبدي صدالح

عن أبي ر رة قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لمدا خلدق هللا ادم مسدح رهدره فسدقط مدن رهدره
كل نسمة و خالقها من ذر تده إلدى بدوم ال يامدة وجادل بدين عيندي دل إنسداو مدنهم و يصدا مدن ندور ادم
عرضدهم علدى ادم فقددال أي رب مدن دؤالء قددال دؤالء ذر تد فدرأب رجدال مدنهم فاعج دده و ديص مدا بددين
عينيدده فقددال أي رب مددن ددذا فقددال ددذا رجددل مددن اخددر ا مددم مددن ذر ت د طقددال لدده داود فقددال رب ددم

جالج عمدره قدال سدتين سدنة قدال أي رب زده مدن عمدري أر ادين سدنة فلمدا قضدي عمدر ادم جداءه ملد

المددوت فقددال أو لددم ببددق مددن عمددري أر اددوو سددنة قددال أو لددم تاطهددا ابند داود قددال فجحددد ادم فجحدددت
ذر تدده ونسددي ادم فنسدديج ذر تدده وخطددة ادم فخط ددج ذر تدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

وقد روي من لير وجه عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

حسددن صددحيح

[  ] 3077حدددانا محمددد بددن المطنددى حدددانا عبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث حدددانا عمددر بددن إب دراييم عددن

قتددادة عددن الحسددن عددن سددمرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لمددا حملددج ح دواء طدداب بهددا إبلدديل
و او ال طعيل لها ولدد فقدال سدميه عبدد الحدارث فسدمته عبدد الحدارث فاداح ذلد و داو ذلد مدن وحدي
الشدديطاو وأم دره قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده مرفوعددا إال مددن حدددب

إبراييم عن قتادة ورواه باضهم عن عبد الصمد ولم برفاه عمر بن إبراييم شيد بصري

عمددر بددن

[  ] 3078حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا أبددو نعدديم حدددانا شددام بددن سدداد عددن ز ددد بددن أسددلم عددن أبددي
صالح عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما خلق ادم الحدب
باب ومن سورة ا ن ال
[  ] 3079حددانا أبددو ر دب حدددانا أبدو بكددر بدن عيدداح عددن عاصدم بددن بهدلدة عددن مصداب بددن سدداد

عن أبيه قال لما داو بدوم بددر ج دج بسديف فقلدج طدا رسدول هللا إو هللا قدد شد ى صددري مدن المشدر ين

أو نحددو ددذا ددب لددي ددذا السدديف فقددال ددذا لدديل لددي وال ل د فقلددج عسددى أو طاطددى ددذا مددن ال ببلددى
بالئددي فجدداءني الرسددول فقددال إند سددالتني وليسددج لددي وقددد صددارت لددي و ددو لد قددال فن لددج ل طسددالون
عن ا ن دال و ارطدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد رواه سدماه بدن حدرب عدن مصداب

أطضا وفي ال اب عن ع ادة بن الصامج
[  ] 3080حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبددد ال درزاو عددن إس درائيل عددن سددماه عددن عكرمددة عددن بددن
ع اح قال لما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر قيدل لده عليد الايدر لديل دونهدا شديء قدال
فناداه الع اح و و في وااقه ال طصلح وقال و هللا وعده إحدب الطائ تين وقد أعطداه مدا وعدده قدال

صدقج قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3081حدانا محمدد بدن بشدار حددانا عمدر بدن بدونل اليمدامي حددانا عكرمدة بدن عمدار حددانا أبدو
زميدل حدددانا عبدد هللا بددن ع دداح حددانا عمددر بددن الخطداب قددال ن در نبددي هللا صددلى هللا عليده وسددلم إلددى
المشددر ين و ددم ألددف وأصددحابه االامائددة و ضدداة عشددر رجددال فاسددتقبل نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

القبلدة ادم مدد بدطده وجادل بهتددف بر ده اللهدم أنجد لدي مدا وعدددتني اللهدم أتندي مدا وعددتني اللهدم إو تهلد

ذه الاصدابة مدن أ دل اإلسدالم ال تابدد فدي ا ر

فمدا زال بهتدف بر ده مدادا بدطده مسدتقبل القبلدة حتدى

سقط رداهه من منكبيه فاتاه أبو بكر فاخذ رداهه فالقاه على منكبيه ادم الت مده مدن و ارئده فقدال طدا نبدي هللا

ك اه مناشدت ر إنه سينج ل ما وعدده فدان ل هللا ل إذ تسدتغيطوو ر كدم فاسدتجاب لكدم أندي ممدد م
بالف من المالئكة مردفين و قدال دذا حددب
حدب

حسدن صدحيح لر دب ال نارفده مدن حددب

عمدر إال مدن

عكرمة بن عن أبي زميل وأبو زميل اسمه سماه الحن ي ومنما او ذا بوم بدر

[  ] 3082حدانا ساياو بن و يع حدانا بن نمير عن إسدماعيل بدن إبدراييم بدن مهداجر عدن ع داد بدن
بوسف عن أبي بدردة بدن أبدي موسدى عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أند ل هللا علدي

أمددانين متددي ل ومددا دداو هللا لياددذبهم وأنددج فدديهم ومددا دداو هللا ماددذبهم و ددم طسددتغ روو و إذا مضدديج
تر ج فيهم االستغ ار إلى بوم ال يامة ذا حدب

لر ب ومسماعيل بن مهاجر طضاف في الحدب

[  ] 3083حدانا أحمد بن منيع حدانا و يدع عدن أسدامة بدن ز دد عدن صدالح بدن يسداو عدن رجدل لدم
طسمه عن ع ة بن عدامر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قد أر دذه ارطدة علدى المنبدر ل وأعددوا لهدم
مددا اسددتطاتم مددن قددوة و قددال أال إو القددوة الرمددي اددالث م درات أال إو هللا سددي تح لكددم ا ر

المؤنة فدال طاجد و أحدد م أو بلهدو باسدهمه قدال أبدو عيسدى وقدد روب باضدهم دذا الحددب
بددن ز ددد عددن صددالح بددن يسدداو رواه أبددو أسددامة ولي در واحددد عددن ع ددة بددن عددامر وحدددب

وسددتك وو

عدن أسدامة

و يددع أصددح

وصالح بن يساو لم بدره ع ة بن عامر وقد أدره بن عمر
[  ] 3084حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن عمرو بن مرة عن أبي عبيددة بدن عبدد هللا

عن عبد هللا بن مساود قال لما او بدوم بددر وجدة با سدارب قدال لرسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا

تقولددوو فددي دؤالء ا سددارب فددذ ر فددي الحدددب

قصددة فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ال بن لددتن

مددنهم أحددد إال ب ددداء أو ضددرب عنددق قددال عبددد هللا بددن مسدداود فقلددج طددا رسددول هللا إال سددهيل بددن بيضدداء

ف د ني قددد سددماته بددذ ر اإلسددالم قددال فسددكج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال فمددا رأبتنددي فددي بددوم
أخددوب أو تقددع علددي حجددارة مددن السددماء منددي فددي ذلد اليددوم قددال حتددى قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم إال سهيل بن بيضاء قال وند ل القدراو بقدول عمدر ل مدا داو لنبدي أو طكدوو لده أسدرب حتدى بدطخن
في ا ر

و إلى اخر ارطات قال أبو عيسى ذا حدب

حسن وأبو عبيدة لم طسمع من أبيه

[  ] 3085حددانا عبددد بدن حميددد أخبرنددي مااو دة بددن عمدرو عددن ازئدددة عدن ا عمددل عدن أبددي صددالح

عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لم تحل الغنائم حد سدود الدرهوح مدن قدبلكم اندج
تن ل نار من السماء فتاكلها قال سليماو ا عمل فمن طقول ذا إال أبو ر درة ارو فلمدا داو بدوم بددر
وقاوا في الغنائم قبل أو تحل لهم فان ل هللا تاالى ل لوال تداب مدن هللا سدبق لمسدكم فيمدا أخدذتم عدذاب
ع يم و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من حدب

ا عمل

باب ومن سورة التو ة
[  ] 3086حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد ومحمد بن جا در وابدن أبدي عددي وسدهل بدن
بوسددف قددالوا حدددانا عددوب بددن أبددي جميلددة حدددانا ب ددد ال ارسددي حدددانا بددن ع دداح قددال قلددج لاطمدداو بددن
ع او ما حملكم أو عمدتم إلى ا ن ال و ي من المطداني وملدى بدراءة و دي مدن الم دين فقدرنتم بينهمدا ولدم

تكتبدوا بينهمددا سددطر بسددم هللا الددرحمن الددرحيم ووضدداتمو ا فددي السد ع الطددول مددا حملكددم علددى ذلد فقددال
عطماو او رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم ممدا طداتي عليده ال مداو و دو تند ل عليده السدور ذوات الاددد
فكاو إذا ن ل عليه الشيء دعا باا من او طكتب فيقول ضاوا ؤالء ارطدات فدي السدورة التدي بدذ ر
فيهددا ددذا و ددذا ومذا ن لددج عليدده ارطددة فيقددول ضدداوا ددذه ارطددة فددي السددورة التددي بددذ ر فيهددا ددذا و ددذا
و انج ا ن ال من أوائل ما أن لج بالمدبنة و انج براءة من اخر القدراو و اندج قصدتها شدبيهة بقصدتها
ف ننج أنها منهدا ف د ا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ولدم ببدين لندا أنهدا منهدا فمدن أجدل ذلد قرندج
بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم هللا الدرحمن الدرحيم فوضداتها فدي السد ع الطدول قدال أبدو عيسدى دذا
حددب

حسدن صدحيح ال نارفده إال مدن حددب

قد روب عن بن ع اح لير حدب

عدوب عددن ب دد ال ارسدي عدن بدن ع داح و دد ال ارسددي

و قال و ب د بن رم و دد الرقاشدي دو ب دد بدن أبداو الرقاشدي

ولدم بدددره بددن ع دداح إنمددا روب عدن أنددل بددن مالد و ال مددا مددن أ دل ال صدرة و ددد ال ارسددي أقدددم مددن

ب د الرقاشي

[  ] 3087حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا حسددين بددن علددي الجا ددي عددن ازئدددة عددن شددبيب بددن
لرقدة عدن سدليماو بدن عمدرو بدن ا حدو

حددانا أبدي أنده شدهد حجدة الدوداع مدع رسدول هللا صدلى هللا

عليدده وسددلم فحمددد هللا وأانددى عليدده وذ ددر ووعددظ اددم قددال أي بددوم أحددرم أي بددوم أحددرم أي بددوم أحددرم قددال

فقددال الندداح بددوم الحددج ا كبددر طددا رسددول هللا قددال ف د و دمدداءكم وأم دوالكم وأع ارضددكم علدديكم ح درام حرمددة

بومكم ذا في بلد م ذا في شهر م ذا أال ال طجني جاو إال علدى ن سده وال طجندي والدد علدى ولدده وال
ولد على والدده أال إو المسدلم أخدو المسدلم فلديل طحدل لمسدلم مدن أخيده شديء إال مدا أحدل مدن ن سده أال

ومو ل ر ا في الجا لية موضوع لكم رهوح أموالكم ال ت لموو وال ت لمدوو ليدر ر دا الع داح بدن عبدد

المطلب ف نه موضوع له أال ومو ل دم او في الجا لية موضوع وأول دم وضدع مدن دمداء الجا ليدة
دم الحرث بن عبد المطلب او مسترضاا في بني لي

فقتلتده دذبل أال واستوصدوا بالنسداء خيد ار ف نمدا

ن عواو عند م ليل تملكوو مدنهن شدي ا ليدر ذلد إال أو طداتين ب احشدة مبيندة فد و فالدن فدا جرو ن

في المضاجع واضر و ن ضر ا لير مبري ف و أطانكم فال بغوا عليهن سدبيال أال إو لكدم علدى نسدائكم

حقدا ولنسدائكم علديكم حقدا فامدا حقكددم علدى نسدائكم فدال بدوط ن فرشددكم مدن تكر دوو وال طداذو فدي بيددوتكم

من تكر وو أال ومو حقهن عليكم أو تحسنوا إليهن في سوتهن وطادامهن قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح وقد رواه أبو ا حو

عن شبيب بن لرقدة

[  ] 3088حدددانا عبددد ال دوارث بددن عبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث حدددانا أبددي عددن أبيدده عددن محمددد بددن
إسددحاو عددن أبددي إسددحاو عددن الحددرث عددن علددي قددال سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن بددوم
الحج ا كبر فقال بوم النحر
[  ] 3089حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن الحدرث عدن علدي قدال بدوم الحدج
ا كبدر بدوم النحدر قددال دذا الحددب
الحدب

أصددح مدن حددب

محمدد بددن إسدحاو نده روي مددن ليدر وجده ددذا

عن أبي إسدحاو عدن الحدرث عدن علدي موقوفدا وال نالدم أحددا رفاده إال مدا روي عدن محمدد بدن

إسددحاو وقددد روب شددع ة ددذا الحدددب

عددن أبددي إسددحاو عددن عبددد هللا بددن م درة عددن الح درث عددن علددي

موقوفا
[  ] 3090حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا ع دداو بددن مسددلم وعبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث قدداال حدددانا
حمداد بدن سدلمة عدن سدماه بدن حدرب عدن أنددل بدن مالد قدال باد
مع أبي بكر ام دعداه فقدال ال بن غدي حدد أو ببلد
ذا حدب

حسن لر ب من حدب

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ببدراءة

دذا إال رجدل مدن أ لدي فددعا عليدا فاعطداه إطداه قدال

أنل بن مال

[  ] 3091حدانا محمد بن إسماعيل حدانا سايد بن سليماو حدانا ع داد بدن الادوام حددانا سداياو بدن

حسدين عدن الحكدم بدن عتي دة عددن مقسدم عدن بدن ع داح قدال باد

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أبدا بكددر

وأم دره أو بنددادي بهددؤالء الكلمددات اددم أت ادده عليددا فبينددا أبددو بكددر فددي باددا الطر ددق إذ سددمع رلدداء ناقددة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القصواء فخرق أبو بكر ف عدا ف دن أنده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
ف د ذا ددو علددي فدددفع إليدده تدداب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأمددر عليددا أو بنددادي به دؤالء الكلمددات
فان طلقا فحجا فقام علي أطام التشدر ق فندادب ذمدة هللا ورسدوله بر دة مدن دل مشدره فسديحوا فدي ا ر

أر اددة أشددهر وال طحجددن باددد الاددام مشددره وال ططددوفن بالبيددج عر دداو وال بدددخل الجنددة إال مددؤمن و دداو
علي بنادي ف ذا عيي قام أبو بكر فنادب بها قدال أبدو عيسدى و دذا حددب

من حدب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده

بن ع اح

[  ] 3092حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن ز دد بدن بطيدع قدال سدالنا عليدا بداي
شيء باطج في الحجة قال باطدج بدار ع أو ال ططدوب بالبيدج عر داو ومدن داو بينده و دين النبدي صدلى

هللا عليه وسدلم عهدد فهدو إلدى مدتده ومدن لدم طكدن لده عهدد فاجلده أر ادة أشدهر وال بددخل الجندة إال ن دل

مؤمنة وال طجتمع المشر وو والمسلموو بادد عدامهم دذا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن و دو حددب

سداياو بدن عيينددة عدن أبدي إسددحاو ورواه الطدوري عددن أبدي إسدحاو عددن بادا أصدحابه عددن علدي وفددي
ال اب عن أبي ر درة حددانا نصدر بدن علدي وليدر واحدد قدالوا حددانا سداياو بدن عييندة عدن أبدي إسدحاو
عن ز دد بدن بطيدع عدن علدي نحدوه حددانا علدي بدن خشدرم حددانا سداياو بدن عييندة عدن أبدي إسدحاو عدن

ز د بن أايع عدن علدي نحدوه قدال أبدو عيسدى وقدد روي عدن بدن عييندة لتدا الدروابتين طقدال عنده عدن بدن

أايددع وعددن بددن بطيددع والصددحيح ددو ز ددد بددن أايددع وقددد روب شددع ة عددن أبددي إسددحاو عددن ز ددد ليددر ددذا
الحدب

فو م فيه وقال ز د بن أايل وال بتابع عليه وفي ال اب عن أبي ر رة

[  ] 3093حدانا أبو ر دب حددانا رشددبن بدن سداد عدن عمدرو بدن الحدرث عدن دراق عدن أبدي الهيدطم

عددن أبددي سددايد قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أربددتم الرجددل طاتدداد المسددجد فاشددهدوا لدده
باإلطمدداو قددال هللا تاددالى ل إنمددا طامددر مسدداجد هللا مددن امددن بدداهلل واليددوم ارخددر و حدددانا بددن أبددي عمددر
حدددانا عبددد هللا بددن و ددب عددن عمددرو بددن الحددرث عددن دراق عددن أبددي الهيددطم عددن أبددي سددايد عددن النبددي
صدلى هللا عليدده وسددلم نحدوه إال أندده قددال بتاا دد المسددجد قددال أبدو عيسددى ددذا حددب

حسدن لر ددب وأبددو

الهيطم اسمه سليماو بن عمرو بن عبد الاتواري و او بتيما في حجر أبي سايد الخدري

[  ] 3094حددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبيددد هللا بددن موسدى عددن إسدرائيل عددن منصددور عددن سددالم بددن

أبددي الجاددد عددن او دداو قددال لمددا ن لددج ل والددذبن طكند وو الددذ ب وال ضددة و قددال نددا مددع النبددي صددلى هللا
عليه وسلم في باا أس اره فقال باا أصحابه أن ل في الذ ب وال ضدة مدا أند ل لدو علمندا أي المدال
خيددر فنتخددذه فقددال أفضددله لسدداو ذاكددر وقلددب شدداكر وزوجددة مؤمنددة تايندده علددى إطماندده قددال ددذا حدددب
حسن سالج محمدد بدن إسدماعيل فقلدج لده سدالم بدن أبدي الجادد سدمع مدن او داو فقدال ال فقلدج لده ممدن

سمع من أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال سدمع مدن جدابر بدن عبدد هللا وأندل بدن مالد وذ در
لير واحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3095حدددانا الحسددين بددن ب ددد الكددوفي حدددانا عبددد السددالم بددن حددرب عددن لطيددف بددن أعددين عددن
مصدداب بددن سدداد عددن عدددي بددن حدداتم قددال أتيددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وفددي عنقددي صددليب مددن
ذ ددب فقددال طددا عدددي اطددري عن د

ددذا الددوان وسددماته طق د أر فددي سددورة ب دراءة ل اتخددذوا أح ددار م وري ددانهم

أر ابددا مددن دوو هللا و قددال أمددا إنهددم لددم طكون دوا طابدددونهم ولكددنهم ددانوا إذا أحل دوا لهددم شددي ا اسددتحلوه ومذا
حرمدوا علدديهم شددي ا حرمددوه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

عبددد السددالم بددن

حرب ولطيف بن أعين ليل بماروب في الحدب
[  ] 3096حدانا ز اد بن أبوب ال غدادي حدانا ع او بن مسلم حدانا مام حددانا اابدج عدن أندل أو
أبددا بكددر حدادده قددال قلددج للنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ونحددن فددي الغددار لددو أو أحددد م بن ددر إلددى قدميدده
بصرنا تحج قدميه فقال طا أبدا بكدر مدا رند بداانين هللا االطهمدا قدال دذا حددب

إنما طارب من حدب

مام ت رد وقد روب ذا الحدب

حسدن صدحيح لر دب

ح او بن الل ولير واحد عن مام نحو ذا

[  ] 3097حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا طاقددوب بددن إبدراييم بددن سدداد عددن أبيدده عددن محمددد بددن إسددحاو

عن ال ري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عت ة عن بن ع اح قال سدماج عمدر بدن الخطداب طقدول لمدا
تددوفي عبددد هللا بددن أبددي دعددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم للصددالة عليدده فقددام إليدده فلمددا وقددف عليدده
بر ددد الصددالة تحولددج حتددى قمددج فددي صدددره فقلددج طددا رسددول هللا أعل دى عدددو هللا عبددد هللا بددن أبددي القائددل
بوم ذا ذا و ذا طاد أطامه قال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بت سم حتى إذا أكطدرت عليده قدال أخدر
عني طا عمر إني خيدرت فداخترت قدد قيدل لدي ل اسدتغ ر لهدم أو ال تسدتغ ر لهدم إو تسدتغ ر لهدم سد اين

مرة فلن طغ ر هللا لهم و لو أعلم أني لو زدت علدى السد اين ل در لده لد دت قدال ادم صدلى عليده ومشدى

ماده فقددام علددى قبدره حتددى فدرغ مندده قددال فاجددب لددي وج أرتدي علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وهللا

ورسوله أعلم فحهللا ما او إال طسي ار حتى ن لج اتاو اربتاو ل وال تصل على أحدد مدنهم مدات أبددا وال
تقددم علددى قبدره و إلددى اخددر ا رطددة قددال فمددا صددلى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم باددده علددى منددافق وال
قام على قبره حتى ن ضه هللا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3098حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا عبيددد هللا أخبرنددا نددافع عددن بددن عمددر
قددال جدداء عبددد هللا بددن عبددد هللا بددن أبددي إل دى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حددين مددات أبددوه فقددال اعطنددي
قميص أك نه فيه وصل عليه واستغ ر له فاعطاه قميصه وقال إذا فرلتم فدوذنوني فلمدا أراد أو طصدلي

جذبه عمر وقال أليل قد نهى هللا أو تصلي علدى المندافقين فقدال أندا بدين خيدرتين ل اسدتغ ر لهدم أو ال
تستغ ر لهم و فصلى عليه فدان ل هللا ل وال تصدل علدى أحدد مدنهم مدات أبددا وال تقدم علدى قبدره و فتدره
الصالة عليهم قال أبو عيسى ذا حدب
[  ] 3099حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

حسن صحيح

عددن عمدراو بددن أبددي أنددل عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي سددايد عددن

أبي سايد الخدري أنه قال تمارب رجالو فدي المسدجد الدذي أسدل علدى التقدوب مدن أول بدوم فقدال رجدل

و مسجد ن اء وقال ارخر و مسجد رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم ددو مسددجدي ددذا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن حدددب

عمدراو بددن أبددي

أندل وقددد روي ددذا عددن أبددي سددايد مددن ليددر ددذا الوجده ورواه أندديل بددن أبدي طحيددى عددن أبيدده عددن أبددي
سايد رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3100حدددانا محمددد بددن الاددالء أبددو ر ددب حدددانا مااو ددة بددن شددام حدددانا بددونل بددن الحددرث عددن

إبراييم بن أبي ميموو عن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ن لدج دذه

ارطة في أ ل ن اء ل فيه رجال طحبوو أو بتطهدروا وهللا طحدب المطهدر ن و قدال دانوا طسدتنجوو بالمداء
فن لج ذه ارطة فيهم قال دذا حددب

لر دب مدن دذا الوجده قدال وفدي ال داب عدن أبدي أبدوب وأندل بدن

مال ومحمد بن عبد هللا بن سالم
[  ] 3101حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي الخليددل
ك ددوفي ع ددن عل ددي ق ددال س ددماج رج ددال طس ددتغ ر بو دده و م ددا مش ددر او فقل ددج ل دده أتس ددتغ ر بو د د و م ددا

مشر او فقال أو ليل أستغ ر إبراييم بيه و و مشره فذ رت ذل للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم فن لدج

ل مددا دداو للنبددي والددذبن امن دوا أو طسددتغ روا للمشددر ين و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن قددال وفددي

ال اب عن سايد بن المسيب عن أبيه
[  ] 3102حدددانا عبددد بددن حميددد أخبرنددا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن ال ددري عددن عبددد الددرحمن بددن

كاددب بددن مال د عددن أبيدده قددال لددم أتخلددف عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ل د وة ل ا ددا حتددى
كانج ل وة تبوه إال بد ار ولدم طااتدب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أحددا تخلدف عدن بددر إنمدا خدرق بر دد

الاير فخرجج قر ل مغدواين لايدر م فدالتقوا عدن ليدر موعدد مدا قدال هللا عد وجدل ولامدري إو أشدرب

مشا د رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي النداح لبددر ومدا أحدب أندي ندج شدهدتها مكداو بياتدي ليلدة

الا ة حي

توااقنا على اإلسدالم ادم لدم أتخلدف بادد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حتدى اندج لد وة

تبوه و ي اخر ل وة ل ا ا واذو النبي صلى هللا عليه وسلم الناح بالرحيدل فدذ ر الحددب

بطولده قدال

فانطلقددج إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ف د ذا ددو جددالل فددي المسددجد وحولدده المسددلموو و ددو طسددتنير
كاسددتنارة القمددر و دداو إذا سددر بددا مر اسددتنار فج ددج فجلسددج بددين بدطدده فقددال أبشددر طددا اددب بددن مال د

بخير بوم أتى علي منذ ولددت أمد فقلدج طدا نبدي هللا أمدن عندد هللا أم مدن عندده قدال بدل مدن عندد هللا
ام تال ؤالء ارطدات ل لقدد تداب هللا علدى النبدي والمهداجر ن وا نصدار الدذبن ات ادوه فدي سداعة الاسدرة و

حتى بل ل إو هللا دو التدواب الدرحيم و قدال وفيندا أن لدج أطضدا ل اتقدوا هللا و وندوا مدع الصدادقين و قدال
قلددج طددا نبددي هللا إو مددن تددو تي أو ال أحدددث إال صدددقا وأو أنخلددع مددن مددالي لدده صدددقة إلددى هللا وملددى
رسددوله فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أمس د علي د باددا مال د فهددو خيددر ل د فقلددج ف د ني أمس د

سده مي الددذي بخيبددر قددال فمددا أناددم هللا علددي نامددة بادد اإلسددالم أع ددم فددي ن سددي مددن صدددقي رسددول هللا
صدلى هللا عليدده وسدلم حددين صدددقته أندا وصدداح اي ال نكددوو دذبنا فهلكنددا مددا لكدوا ومنددي رجددو أو ال

طكدوو هللا أبلدى أحددا فدي الصدددو مطدل الدذي أبالندي مدا تامدددت لكذبدة بادد ومندي رجدو أو طح ندي هللا
فيمددا بقددي قددال وقددد روي عددن ال ددري ددذا الحدددب

بخددالب ددذا اإلسددناد وقددد قيددل عددن بددن عبددد هللا بددن

كاب بن مال عن عمه عبيد هللا عدن ادب وقدد قيدل ليدر دذا وروب بدونل دذا الحددب

عدن ال دري

عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن اب بن مال أو أباه حداه عن اب بن مال
[  ] 3103حددانا محمددد بدن بشددار حددانا عبددد الدرحمن بددن مهددي حدددانا إبدراييم بددن سداد عددن ال ددري
عددن عبيددد بددن السد او أو ز ددد بددن اابددج حدادده قددال باد

إلددي أبددو بكددر الصدددبق مقتددل أ ددل اليمامددة فد ذا

عمر بن الخطاب عنده فقال إو عمر بن الخطاب قد أتداني فقدال إو القتدل قدد اسدتحر بقدراء القدراو بدوم

اليمامة ومني خشى أو طسدتحر القتدل بدالقراء فدي المدواطن لهدا فيدذ ب قدراو طيدر ومندي أرب أو تدامر

بجمع القدراو قدال أبدو بكدر لامدر يدف أفادل شدي ا لدم ط الده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال عمدر
و وهللا خير فلم ب ل براجاني في ذل حتى شري هللا صدري للذي شري صدر عمدر و أربدج فيده الدذي

رأب قدال ز دد قددال أبدو بكدر إند شداب عاقددل ال نتهمد قدد نددج تكتدب لرسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم
الدوحي فتت ددع القدراو قددال فدحهللا لددو ل ددوني نقددل جبددل مدن الج ددال مددا دداو أاقددل علدي مددن ذلد قددال قلددج

كيددف ت الددوو شددي ا لددم ط الدده رسددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم فقددال أبددو بكددر ددو وهللا خيددر فلددم بد د ل

براجانددي فددي ذل د أبددو بكددر وعمددر حتددى شددري هللا صدددري للددذي شددري صدددر ما صدددر أبددي بكددر وعمددر
فتت اددج القدراو أجمادده مددن الرقدداع والاسددب والنجدداب و ددروب النحدداب و ددو الصددحيح والنجدداب مددا ارت ددع
مددن ا ر

وصدددور الرجددال فوجدددت اخددر سددورة ب دراءة مددع خ مددة بددن اابددج ل لقددد جدداءكم رسددول مددن

أن سكم ع

عليه ما عندتم حدر ص علديكم بدالمؤمنين رءوب رحديم فد و تولدوا فقدل حسدبي هللا ال إلده إال

و عليه تو لج و و رب الارح الا يم و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3104حددانا محمددد بدن بشددار حددانا عبددد الدرحمن بددن مهددي حدددانا إبدراييم بددن سداد عددن ال ددري

عن أنل أو حذط ة قدم على عطماو بدن ع داو و داو طغدازي أ دل الشدام فدي فدتح أرمينيدة وأذر يجداو مدع

أ ل الاراو فرأب حذط ة اختالفهم فدي القدراو فقدال لاطمداو بدن ع داو طدا أميدر المدؤمنين أدره دذه ا مدة

قبل أو طختل وا في الكتاب مدا أختلدف اليهدود والنصدارب فارسدل إلدى ح صدة أو أرسدلي إليندا بالصدحف
ننسددخها فددي المصدداحف اددم نرد ددا إليد فارسددلج ح صددة إلددى عطمدداو بالصددحف فارسددل عطمدداو إلددى ز ددد

ب ددن ااب ددج وس ددايد ب ددن الااص ددي وعب ددد ال ددرحمن ب ددن الح ددرث ب ددن ش ددام وعب ددد هللا ب ددن ال ي ددر أو انس ددخوا
الصددحف فددي المصدداحف وقددال للددر ط القرشدديين الطالاددة مددا اختل ددتم أنددتم وز ددد بددن اابددج فدداكتبوه بلسدداو
قر ل ف نما ن ل بلسانهم حتى نسخوا الصحف في المصاحف با

عطماو إلى دل أفدق بمصدحف مدن

تل المصاحف التي نسخوا قدال ال دري وحدداني خارجدة بدن ز دد بدن اابدج أو ز دد بدن اابدج قدال فقددت

اطة من سورة ا ح اب نج أسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقره ا ل مدن المدؤمنين رجدال صددقوا
مدا عا ددوا هللا عليدده فمدنهم مددن قضدى نح دده و فالتمسدتها فوجدددتها مدع خ مددة بدن اابددج أو أبدي خ مددة

فالحقتهدا فددي سدورتها قددال ال ددري فداختل وا بوم ددذ فدي التددابوت والتددابوه فقدال القرشدديوو التدابوت وقددال ز ددد

التابوه فرفع اختالفهم إلى عطماو فقال اكتبوه التابوت ف نه ن ل بلساو قدر ل قدال ال دري فداخبرني عبيدد
هللا بددن عبددد هللا بددن عت ددة أو عبددد هللا بددن مسدداود دره ل ددد بددن اابددج نسددد المصدداحف وقددال طددا ماشددر

المسدلمين أعد ل عدن نسدد تابدة المصدحف و توال دا رجدل وهللا لقدد أسدلمج ومنده ل دي صدلب رجدل ددافر

بر د ز د بن اابج ولذل قال عبد هللا بن مسداود طدا أ دل الادراو اكتمدوا المصداحف التدي عندد م وللو دا
فد و هللا طقددول ل ومددن طغلددل طددات بمددا لددل بددوم ال يامددة و فددالقوا هللا بالمصدداحف قددال ال ددري فبلغنددي أو
ذل

ر ه من مقالة بن مساود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال دذا حددب

حسن صحيح و و حدب

ال ري ال نارفه إال من حدبطه

باب ومن سورة بونل
[  ] 3105بسم هللا الرحمن الرحيم حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا حمداد
بن سلمة عن اابج البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم
في قول هللا ع وجل ل للذبن أحسدنوا الحسدنى وز دا دة و قدال إذا دخدل أ دل الجندة الجندة ندادب منداد إو
لكددم عنددد هللا موعدددا بر ددد أو بنج مددوه قددالوا ألددم تبدديا وجو نددا وتنجنددا مددن النددار وتدددخلنا الجنددة قددال

فيكشددف الحجدداب قددال فددحهللا مددا أعطددا م هللا شددي ا أحددب إلدديهم مددن الن ددر إليدده قددال أبددو عيسددى حدددب

حمدداد ب ددن س ددلمة ك ددذا روب لي ددر واحددد ع ددن حم دداد ب ددن س ددلمة مرفوعددا وروب س ددليماو ب ددن المغيد درة ددذا
الحدب

عن اابج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله ولدم بدذ ر فيده عدن صدهيب عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم

[  ] 3106حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن بددن المنكدددر عددن عطدداء بددن طسددار عددن رجددل مددن

أ ل مصر قال سالج أبا الدرداء عن ذه ارطة ل لهدم ال شدرب فدي الحيداة الددنيا و قدال مدا سدالني عنهدا

أحد منذ سالج رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم عنهدا فقدال مدا سدالني عنهدا أحدد ليدره مندذ أن لدج فهدي

الره ددا الصددالحة ب ار ددا المسددلم أو تددرب لدده حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن عبددد الا د بددن رفيددع

عدن أبددي صددالح ا لسددماو عددن عطدداء بددن طسددار عددن رجددل مددن أ ددل مصددر عددن أبددي الدددرداء فددذ ر نحددوه
حدددانا أحمددد بددن عبدددة الضددبي حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن عاصددم بددن بهدلددة عددن أبددي صددالح عددن أبددي
الدددرداء عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه ولدديل فيدده عددن عطدداء بددن طسددار قددال وفددي ال دداب عددن
ع ادة بن الصامج
[  ] 3107حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا الحجدداق بددن منهددال حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن علددي بددن ز ددد

عن بوسدف بدن مهدراو عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لمدا ألدرو هللا فرعدوو قدال ل

امنج أنه ال إله إال الذي امنج به و بندو إسدرائيل فقدال جبر دل طدا محمدد فلدو رأبتندي وأندا اخدذ مدن حدال
ال حر فادسه في فيه مخافة أو تدر ه الرحمة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3108حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى الصددنااني ح دددانا خالددد بددن الحددرث أخبرنددا شددع ة أخبرن ددي

عدي بن اابج وعطاء بدن السدائب عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح ذ در أحدد ما عدن النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم أندده ذ ددر أو جبر ددل صددلى هللا عليدده وسددلم جاددل بدددح فددي فددي فرعددوو الطددين خشددية أو
طق ددول ال إل دده إال هللا فيرحم دده هللا أو خش ددية أو برحم دده هللا ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

لر ب من ذا الوجه

حس ددن ص ددحيح

باب ومن سورة ود
[  ] 3109بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا أحمد بن منيع حدانا ب د بن اروو أخبرندا حمداد بدن سدلمة
عن طالى بن عطاء عن و يع بن حدح عن عمه أبي رز ن قدال قلدج طدا رسدول هللا أبدن داو ر ندا قبدل
أو طخلق خلقه قال او في عماء ما تحته واء وما فوقه واء وخلق عرشه علدى المداء قدال أحمدد بدن

منيع قال ب د بن اروو الامداء أي لديل ماده شديء قدال أبدو عيسدى كدذا روب حمداد بدن سدلمة و يدع

بن حدح و قول شع ة وأبو عوانة و شيم و يع بن عددح و دو أصدح وأبدو رز دن اسدمه ل ديط بدن عدامر
قال و ذا حدب

حسن

[  ] 3110حدانا أبو ر ب حدانا أبو مااو ة عن بر د بن عبد هللا عن أبي بدردة عدن أبدي موسدى أو
رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم قدال إو هللا ت داره وتادالى طملدي ور مدا قدال طمهدل لل دالم حتدى إذا أخدذه
لددم ط لتدده اددم ق د أر ل و ددذل أخددذ ر د إذا أخددذ القددرب و ارطددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح

لر ب وقد رواه أبو أسامة عن بر د نحوه وقدال طملدي حددانا إبدراييم بدن سدايد الجدو ري عدن أبدي أسدامة

عن بر د بن عبد هللا ب ن أبي بردة عن جدده أبدي بدردة عدن أبدي موسدى عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
نحوه وقال طملي ولم طش فيه
[  ] 3111حدانا بندار حدانا أبو عامر الاقدي حدانا سليماو بن سداياو عدن عبدد هللا بدن دبندار عدن

بددن عمددر عددن عمددر بددن الخطدداب قددال لمددا ن لددج ددذه ارطددة ل فمددنهم شددقي وسددايد و س دالج رسددول هللا
صدلى هللا عليده وسددلم فقلدج طددا نبدي هللا فالددى مدا نامددل علدى شديء قددد فدرغ مندده أو علدى شدديء لدم ط ددرغ
منه قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به ا قالم طا عمر ولكن ل ميسر لما خلق لده و دذا حددب
حسن لر ب من ذا الوجه ال نارفه إال من حدب
[  ] 3112حدانا قتي ة حدانا أبو ا حو

عبد هللا بن عمر

عن سماه بن حرب عن إبراييم عن علقمة وا سدود عدن

عبد هللا قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال إني عالجدج امدرأة فدي أقصدى المدبندة ومندي

أصددبج منهددا مددا دوو أو أمسددها وأنددا ددذا فدداقا فددي مددا ش د ج فقددال لدده عمددر لقددد سددتره هللا لددو سددترت

على ن سد فلدم بدرد عليده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم شدي ا فدانطلق الرجدل فات اده رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسدلم رجدال فددعاه فدتال عليده ل أقدم الصدالة طرفدي النهدار وزل دا مدن الليدل إو الحسدنات بدذ بن

السي ات ذلد ذ درب للدذاكر ن و إلدى اخدر ارطدة فقدال رجدل مدن القدوم دذا لده خاصدة قدال ال بدل للنداح
كافة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح و كدذا روب إسدرائيل عدن سدماه عدن إبدراييم عدن علقمدة

وا سود عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه وروب ساياو الطوري عن سماه عدن إبدراييم
عدن عبدد الدرحمن بدن ب دد عددن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم مطلده ورواطدة دؤالء أصدح مددن

رواطة الطوري وروب شع ة عن سماه بدن حدرب عدن إبدراييم عدن ا سدود عدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى
هللا علي دده وس ددلم نح ددوه ح دددانا محم ددد ب ددن طحي ددى النيس ددابوري ح دددانا محم ددد ب ددن بوس ددف ع ددن س دداياو ع ددن

ا عمدل وسدماه عدن إبدراييم عدن عبدد الدرحمن بددن ب دد عدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسددلم
نحوه بماناه حدانا محمود بن ليالو حدانا ال ضل بن موسدى عدن سداياو عدن سدماه عدن إبدراييم عدن
عبدد الدرحمن بدن ب دد عدن عبدد هللا بدن مسداود عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بمانداه ولدم بددذ ر

فيه ا عمل وقد روب سليماو التيمي ذا الحدب

عن أبدي عطمداو النهددي عدن بدن مسداود عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3113حدانا عبد بدن حميدد حددانا حسدين الجا دي عدن ازئددة عدن عبدد الملد بدن عميدر عدن عبدد
الددرحمن بددن أبددي ليلددى عددن مادداذ قددال أتددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم رجددل فقددال طددا رسددول هللا أ أربددج
رجال لقي امرأة ولديل بينهمدا مارفدة فلديل طداتي الرجدل شدي ا إلدى ام أرتده إال قدد أتدى دو إليهدا إال أنده لدم
طجاماها قال فدان ل هللا ل وأقدم الصدالة طرفدي النهدار وزل دا مدن الليدل إو الحسدنات بدذ بن السدي ات ذلد

ذ درب للددذاكر ن و فدامره أو بتوضددا و صددلي قدال مادداذ فقلددج طدا رسددول هللا أ ددي لده خاصددة أم للمددؤمنين

عامددة قددال بددل للمددؤمنين عامدة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لدديل إسددناده بمتصددل عبددد الددرحمن بددن أبددي

ليلى لم طسمع مدن ماداذ وماداذ بدن جبدل مدات فدي خالفدة عمدر وقتدل عمدر وعبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى

لدالم صددغير بدن سددج سددنين وقدد روب عددن عمددر وروب شدع ة ددذا الحددب

عددن عبددد الملد بددن عميددر

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسل
[  ] 3114حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد عن سليماو التيمدي عدن أبدي عطمداو عدن بدن
مساود أو رجال أصاب من امرأة قبلة حرام فاتى النبي صلى هللا عليده وسدلم فسداله عدن ارتهدا فن لدج
ل وأقددم الصددالة طرفددي النهددار وزل ددا مددن الليددل إو الحسددنات بدذ بن السددي ات و فقددال الرجددل إلددي ددذه طددا
رسول هللا فقال ل ولمن عمل بها من أمتي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3115حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا ب دد بدن داروو أخبرندا نديل بدن الر يدع عدن عطمداو

بن عبدد هللا بدن مو دب عدن موسدى بدن طلحدة عدن أبدي اليسدر قدال أتتندي امدرأة تبتداع تمد ار فقلدج إو فدي
البيج تم ار أطيب منه فدخلج ماي في البيج فا و دج إليهدا فقبلتهدا فاتيدج أبدا بكدر فدذ رت ذلد لده قدال
أستر على ن س وتب وال تخبر أحدا فلم أصبر فاتيج رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فدذ رت ذلد لده
فقال أخل ج لاز ا في سبيل هللا فدي أ لده بمطدل دذا حتدى تمندى أنده لدم طكدن أسدلم إال تلد السداعة حتدى

ردن أنده مدن أ دل الندار قدال وأطدرو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدو ال حتدى أوحدى هللا إليده ل وأقدم

الصالة طرفي النهار وزل ا من الليل و إلى قوله ل ذ درب للدذاكر ن و قدال أبدو اليسدر فاتيتده فق أر دا علدي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أصحابه طا رسول هللا ألهدذا خاصدة أم للنداح عامدة قدال بدل للنداح
عامة و ذا حدب

قال وروب شر

حسن صحيح ونيل بدن الر يدع ضدا ه و يدع وليدره وأبدو اليسدر دو ادب بدن عمدرو

عن عطماو بن عبدد هللا دذا الحددب

مطدل رواطدة نديل بدن الر يدع قدال وفدي ال داب عدن

أبي أمامة وواالة بن ا سقع وأنل بن مال
باب ومن سورة بوسف
[  ] 3116بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا الحسددين بددن حر د

الخ اعددي المددروزي حدددانا ال ضددل بددن

موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ر رة قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو
الكددر م بددن الكددر م بددن الكددر م بددن الكددر م بوسددف بددن طاقددوب بددن إسددحاو بددن إب دراييم قددال ولددو لبطددج فددي

السجن ما لب

ام جاءني الرسول أجبج ام ق أر ل فلما جاءه الرسدول قدال ارجدع إلدى ر د فاسداله مدا بدال

النسوة الالتي قطان أبدبهن و قال ورحمة هللا على لوط إو او لياوي إلى ر ن شددبد إذ قدال ل لدو أو

لددي بكددم قددوة أو اوي إلددى ر ددن شدددبد و فمددا با د

هللا مددن باددده نبيددا إال فددي ذروة مددن قومدده حدددانا أبددو

كر ددب حدددانا عبدددة وعبددد الددرحيم عددن محمددد بددن عمددرو نحددو حدددب
باد

ال ضددل بددن موسددى إال أندده قددال مددا

هللا باددده نبيددا إال فددي اددروة مددن قومدده قددال محمددد بددن عمددرو الطددروة الكطدرة والمناددة قددال أبددو عيسددى

و ذا أصح من رواطة ال ضل بن موسى و ذا حدب

حسن

باب ومن سورة الرعد
[  ] 3117بسدم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا عبددد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا أبددو نعديم عدن عبدد هللا بددن

الوليد و او طكوو في بندي عجدل عدن بكيدر بدن شدهاب عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح قدال أقبلدج

بهددود إل ددى النب ددي صددلى هللا علي دده وس ددلم فق ددالوا طددا أب ددا القاس ددم أخبرنددا ع ددن الرع ددد م ددا ددو ق ددال ملد د م ددن
المالئكددة مو ددل بالسددحاب ما دده مخ ددار ق مددن ن ددار طسددوو به ددا الس ددحاب حي د
الصوت الذي نسمع قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى بنتهي إلى حي

ش دداء هللا فقددالوا فم ددا ددذا

أمدر قدالوا صددقج فاخبرندا عمدا

حددرم إس درائيل علددى ن سدده قددال اشددتكى عددرو النسددا فلددم طجددد شددي ا بالئمدده إال لحددوم اإلبددل وأل انهددا فلددذل
حرمها قالوا صدقج قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3118حدانا محمدود بدن خدداح ال غددادي حددانا سديف بدن محمدد الطدوري عدن ا عمدل عدن أبدي

صددالح عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي قولدده ل ون ضددل باضددها علددى باددا فددي
ا كددل و قددال الدددقل وال ارسددي والحلددو والحدداما قددال ددذا حدددب

حسددن لر ددب وقددد رواه ز ددد بددن أبددي

أنيسدة عددن ا عمددل نحددو ددذا وسدديف بددن محمددد ددو أخدو عمددار بددن محمددد وعمددار أابددج مندده و ددو بددن

أخج ساياو الطوري

باب ومن سورة إبراييم عليه السالم
[  ] 3119بسدم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا عبدد بدن حميدد حددانا أبدو الوليدد حددانا حمداد بدن سدلمة عدن
شددايب بددن الح حدداب عددن أنددل بددن مال د قددال أتددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بقندداع عليدده رطددب

فقال مطل ل لمة طي ة شجرة طي ة أصلها اابج وفرعها في السماء تدؤتي أكلهدا دل حدين بد ذو ر هدا و

قال ي النخلة ل ومطل لمة خبيطة شجرة خبيطة اجتطج من فوو ا ر

ما لهدا مدن قدرار و قدال دي

الحن دل قددال فدداخبرت بددذل أبددا الااليددة فقددال صدددو وأحسددن حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو بكددر بددن شددايب بددن
الح حاب عن أبيه عن أنل بن مال نحوه بماناه ولم برفاه ولم بذ ر قول أبي الاالية و دذا أصدح مدن
حدب

حماد بن سلمة وروب لير واحد مطل ذا موقوفا وال نالم أحددا رفاده ليدر حمداد بدن سدلمة ورواه

مامددر وحمدداد بددن ز ددد وليددر واحددد ولددم برفاددوه حدددانا أحمددد بددن عبدددة الضددبي حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن

شايب بن الح حاب عن أنل نحو حدب

قتي ة ولم برفاه

[  ] 3120حدانا محمود بن ليال و حدانا أبو داود حدانا شدع ة أخبرندي علقمدة بدن مرادد قدال سدماج
ساد بدن عبيددة طحددث عدن البدراء عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي قدول هللا ل بطبدج هللا الدذبن امندوا
بالقول الطابج فدي الحيداة الددنيا وفدي ارخدرة و قدال فدي القبدر إذا قيدل لده مدن ر د ومدا دبند ومدن نبيد

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3121حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن داود بددن أبددي نددد عددن الشددابي عددن مسددروو قددال
تلددج عائشددة ددذه ارطددة ل بددوم تبدددل ا ر
على الصراط قال ذا حدب

ليددر ا ر

و قالددج طددا رسددول هللا فددابن طكددوو الندداح قددال

حسن صحيح وروي من لير ذا الوجه عن عائشة

باب ومن سورة الحجر
[  ] 3122بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا قتي ة حدانا نوي بن نيل الجذامي عن عمرو بن مالد عدن
أبي الجدوزاء عدن بدن ع داح قدال اندج امدرأة تصدلي خلدف رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حسدناء مدن

أحسن الناح فكاو بادا القدوم بتقددم حتدى طكدوو فدي الصدف ا ول لد ال ب ار دا و سدتاخر باضدهم حتدى
طكوو في الصف المؤخر ف ذا ر ع ن ر من تحج أبطيه فان ل هللا ل ولقد علمنا المسدتقدمين مدنكم ولقدد
علمندا المسدتاخر ن و قدال أبدو عيسدى وروب جا در بدن سددليماو دذا الحددب

عدن عمدرو بدن مالد عددن

أبي الجوزاء نحوه ولم بذ ر فيه عن بن ع اح و ذا أش ه أو طكوو أصح من حدب

نوي

[  ] 3123حدانا عبد بن حميد حدانا عطماو بدن عمدر عدن مالد بدن مغدول عدن جنيدد عدن بدن عمدر

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لجهنم سد اة أبدواب بداب منهدا لمدن سدل السديف علدى أمتدي أو قدال
على أمة محمد قال أبو عيسى ذا حي

لر ب ال نارفه إال من حدب

مال بن مغول

[  ] 3124حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا أبددو علددي الحن ددي عددن بددن أبددي ذئددب عددن المقبددري عددن أبددي
ر رة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الحمدد هلل أم القدراو وأم الكتداب والسد ع المطداني قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3125حدانا الحسين بن حر

حدانا ال ضل بن موسدى عدن عبدد الحميدد بدن جا در عدن الادالء

بدن عبددد الددرحمن عددن أبيدده عددن أبددي ر درة عددن أبدي بددن اددب قددال قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددا
أن ل هللا في التوراة وال في اإلنجيدل مطدل أم القدراو و دي السد ع المطداني و دي مقسدومة بيندي و دين عبددي
ولابدي ما سال حدانا قتي ة حدانا عبد الا

بن محمد عن الاالء بن عبد الرحمن عن أبيه عدن أبدي

ر درة أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم خددرق علددى أبددي و ددو طصددلي فددذ ر نحددوه بماندداه قددال أبددو عيسددى

حدب

عبد الا

بن محمد أطول وأتم و ذا أصدح مدن حددب

عبدد الحميدد بدن جا در كدذا روب ليدر

واحد عن الاالء بن عبد الرحمن
[  ] 3126حدانا أحمد بدن عبددة الضدبي حددانا ماتمدر بدن سدليماو عدن ليد

بدن أبدي سدليم عدن بشدر

عن أندل بدن مالد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي قولده ل لنسدالنهم أجمادين عمدا دانوا طاملدوو و
قال عن قول ال إله إال هللا قال أبو عيسى ذا حدب

وقد روب عبد هللا بن إدر ل عن لي

لر ب إنمدا نارفده مدن حددب

ليد

بن أبي سليم عن بشر عن أنل نحوه ولم برفاه

بدن أبدي سدليم

[  ] 3127حدددانا محمددد ب ددن إسددماعيل ح دددانا أحمددد ب ددن أبددي الطيددب ح دددانا مصدداب ب ددن سددالم ع ددن

عمرو بن نيل عن عطية عن أبي سايد الخدري قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اتقدوا ف ارسدة
الم ؤمن ف نه بن ر بنور هللا ام ق أر ل إو في ذل رطات للمتوسمين و قال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب

إنمددا نارفدده مددن ددذا الوجدده وقددد روي عددن باددا أ ددل الالددم وت سددير ددذه ارطددة ل إو فددي ذل د رطددات
للمتوسمين و قال للمت رسين

باب ومن سورة النحل

[  ] 3128بسددم هللا الددرحمن الددرحي م حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا علددي بددن عاصددم عددن طحيددى ال كدداء
حداني عبد هللا بن عمر قال سماج عمر بن الخطاب طقول قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أر دع
قبددل ال هددر باددد ال د وال تحسددب بمددطلهن فددي صددالة السددحر قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ولدديل
من شيء إال و س ح هللا فدي تلد ا لسداعة ادم قد أر ل بتايدا راللده عدن اليمدين والشدمائل سدجدا هلل و ارطدة
كلها قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

علي بن عاصم

[  ] 3129حدانا أبدو عمدار حددانا ال ضدل بدن موسدى عدن عيسدى بدن عبيدد عدن الر يدع بدن أندل عدن

أبي الاالية قال حدداني أبدي بدن ادب قدال لمدا داو بدوم أحدد أصديب مدن ا نصدار أر ادة وسدتوو رجدال

ومددن المهدداجر ن سددتة فدديهم حم د ة فمطل دوا بهددم فقالددج ا نصددار ل د ن أصددبنا مددنهم بومددا مطددل ددذا لنددر ين
عليهم قال فلما او بوم فتح مكة فان ل هللا ل ومو عاقبتم فاداقبوا بمطدل مدا عدوقبتم بده ولد ن صدبرتم لهدو

خيدر للصدابر ن و فقدال رجدل ال قدر ل بادد اليدوم فقددال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دوا عدن القددوم
إال أر اة قال ذا حدب

حسن لر ب من حدب

أبي بن اب

باب ومن سورة بني إسرائيل
[  ] 3130بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا مامددر عددن

ال ري أخبرني سايد بن المسيب عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حدين أسدري

بددي لقيددج موسددى قددال فناتدده ف د ذا رجددل حسددبته قددال مضددطرب رجددل ال درأح اندده مددن رجددال شددنوءة قددال
ولقيج عيسدى قدال فناتده قدال ر ادة أحمدر انمدا خدرق مدن دطمداح طاندي الحمدام و أربدج إبدراييم قدال وأندا

أش د ه ولددده بدده قددال وأتي دج ب ندداءبن أحددد ما لددبن وارخددر خمددر فقددال لددي خددذ أبهمددا ش د ج فاخددذت اللددبن
فشر ته فقيل دبج ال طرة أو أصبج ال طرة أما إن لو أخدذت الخمدر لدوت أمتد قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 3131حدانا إسحاو بن منصدور أخبرندا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن قتدادة عدن أندل أو النبدي

صلى هللا عليه وسلم أتي بالبراو ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصداب عليده فقدال لده جبر دل أبمحمدد
ت ال ذا فما ر

أحد أكرم على هللا منه قال فارفا عرقدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب

وال نارفه إال من حدب

عبد الرزاو

[  ] 3132حدانا طاقوب بن إبراييم الدورقي حدانا أبو اميلة عن ال يدر بدن جندادة عدن بدن بر ددة عدن

أبيه قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لمدا انتهيندا إلدى بيدج المقددح قدال جبر دل ب صد اه فخدرو
بها الحجر وشد به البراو قال أبو عيسى ذا حدب
[  ] 3133حدانا قتي ة حدانا اللي

حسن لر ب

عن عقيدل عدن ال دري عدن أبدي سدلمة عدن جدابر بدن عبدد هللا أو

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لمددا ددذبتني قددر ل قمددج فددي الحجددر فجددال هللا لددي بيددج المقدددح
فط قددج أخبددر م عددن اطاتدده وأنددا أن ددر إليدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وفددي ال دداب عددن

مال بن صاصاة وأبي سايد وابن ع اح
[  ] 3134حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن عمددرو بددن دبنددار عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح فددي
قوله ل وما جالنا الره دا التدي أر نداه إال فتندة للنداح و قدال دي ره دا عدين أر هدا النبدي صدلى هللا عليده

وسلم ليلة أسري به إلى بيج المقددح قدال ل والشدجرة الملاوندة فدي القدراو و
حدب

دي شدجرة ال قدوم قدال دذا

حسن صحيح

[  ] 3135حدددانا عبيددد بددن أسد اط بددن محمددد قرشددي ددوفي حدددانا أبددي عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح
عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم فدي قولده ل وقدراو ال جدر إو قدراو ال جدر داو مشدهودا و

قددال تشددهد مالئكددة الليددل ومالئكددة النهددار قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح وروب علددي بددن مسددهر عددن

ا عمل عن أبي صالح عن أبي ر رة وأبدي سدايد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه حددانا بدذل
علي بن حجر حدانا علي بن مسهر عن ا عمل فذ ر نحوه
[  ] 3136حددانا عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا عبيددد هللا بدن موسدى عدن إسدرائيل عدن السددي عددن
أبيه عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في قدول هللا ل بدوم نددعوا دل أنداح ب مدامهم و قدال

بددعى أحدد م فياطدى تابده بيمينده و مددد لده فدي جسدمه سدتوو ذ ارعددا و بديا وجهده و جادل علدى أرسدده
تاق من لؤلؤ بدتأل فينطلدق إلدى أصدحابه فيرونده مدن بايدد فيقولدوو اللهدم إئتندا بهدذا و داره لندا فدي دذا

حتدى طداتيهم فيقدول أبشدروا لكدل رجدل مدنكم مطدل ددذا قدال وأمدا الكدافر فيسدود وجهده و مدد لده فدي جسددمه

سدتوو ذ ارعددا علددى صددورة ادم فيلد ل تاجددا فيدراه أصددحابه فيقولدوو ناددوذ بدداهلل مددن شدر ددذا اللهددم ال تاتنددا

بهددذا قددال فيدداتيهم فيقولددوو اللهددم أخ د ه فيقددول أباددد م هللا ف د و لكددل رجددل مددنكم مطددل ددذا قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن لر ب والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن

[  ] 3137حدانا أبو ر ب حدانا و يع عن داود بن ب د ال لافري عن أبيه عدن أبدي ر درة قدال قدال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في قولده ل عسدى أو ب اطد ر د مقامدا محمدودا و سد ل عنهدا قدال دي
الش اعة قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وداود ال لدافري دو داود ا ودي بدن ب دد عبدد هللا و دو عدم

عبد هللا بن إدر ل
[  ] 3138حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عدن بدن أبدي نجديح عدن مجا دد عدن أبدي مامدر عدن بدن

مسدداود قددال دخددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مكددة عددام ال ددتح وحددول الكع ددة اددالث مائددة وسددتوو

نصد ا فجاددل النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ططانهددا بمخصدرة فددي بددده ور مددا قددال باددود و قددول جدداء الحددق
وز ق ال اطل إو ال اطل او ز وقا جاء الحق وما ببدأ ال اطل وما طايد قال ذا حددب

حسدن صدحيح

وفيه عن بن عمر
[  ] 3139حدانا أحمد بن منيع حدانا جر ر عن قابوح بن أبي ربياو عن أبيه عدن بدن ع داح قدال
كداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بمكددة اددم أمددر بدالهجرة فن لددج عليدده وقددل ر ددي ل أدخلنددي مدددخل صدددو
وأخرجنددي مخ ددرق ص دددو واجاددل ل ددي م ددن ل دددن سددلطانا نص ددي ار و ق ددال أب ددو عيسددى ددذا ح دددب

صحيح

حس ددن

[  ] 3140حددانا قتي ددة حددانا طحيددى بدن ز ر ددا بدن أبددي ازئددة عددن داود بدن أبددي ندد عددن عكرمدة عددن

بن ع اح قال قالج قر ل ليهود أعطوندا شدي ا نسدال دذا الرجدل فقدال سدلوه عدن الدروي قدال فسدالوه عدن
الدروي فدان ل هللا ل و سدالون عدن الدروي قدل الدروي مدن أمدر ر دي ومدا أوتيدتم مدن الالدم إال قلديال و قددالوا
أوتينددا علمددا طي د ار الت ددوراة ومددن أوتددي الت ددوراة فقددد أوت دي خي د ار طيد د ار فان لددج ل قددل ل ددو دداو ال حددر م دددادا
لكلمات ر ي لن د ال حر و إلى اخر ارطة قال ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 3141حدانا علي بن خشرم أخبرنا عيسدى بدن بدونل عدن ا عمدل عدن إبدراييم عدن علقمدة عدن

عبددد هللا قددال نددج أمشددي مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي حددرث بالمدبنددة و ددو بتو ددا علددى عسدديب
فمر بن ر من اليهود فقال باضهم لو سالتموه فقال باضهم ال تسالوه ف نه طسماكم ما تكر دوو فقدالوا لده

طا أبا القاسم حدانا عن الروي فقام النبي صلى هللا عليه وسلم سداعة ورفدع أرسده فارفدج أنده بدوحى إليده
حتى صاد الوحي ام قدال ل الدروي مدن أمدر ر دي ومدا أوتيدتم مدن الالدم إال قلديال و قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 3142حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا الحسددن بددن موسددى وسددليماو بددن حددرب قدداال حدددانا حمدداد بددن
سددلمة عددن علددي بددن ز ددد عددن أوح بددن خالددد عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

طحشر الناح بوم ال يامة االاة أصدناب صدن ا مشداة وصدن ا ر اندا وصدن ا علدى وجدو هم قيدل طدا رسدول
هللا و ي ددف طمش ددوو عل ددى وج ددو هم ق ددال إو ال ددذي أمش ددا م عل ددى أق دددامهم ق ددادر عل ددى أو طمش دديهم عل ددى

وجو هم أما إنهدم بتقدوو بوجدو هم دل حددب وشدوه قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وقدد روب و يدب

عن بن طاوح عن أبيه ع ن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم شي ا من ذا

[  ] 3143حدانا أحمد بن منيع حددانا ب دد بدن داروو أخبرندا بهد بدن حكديم عدن أبيده عدن جدده قدال

قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إنكددم محشددوروو رجدداال ور انددا و جددروو علددى وجددو هم قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3144حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود و ددد بددن دداروو وأبددو الوليددد والل ددظ ل ددظ ب ددد

والمانى واحد عن شع ة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سدلمة عدن صد واو بدن عسدال أو بهدودبين
قال أحد ما لصاح ه اذ ب بنا إلى ذا النبي نسداله فقدال ال تقدل نبدي ف نده إو سدماها تقدول نبدي اندج
له أر اة أعين فاتيا النبي صلى هللا عليه وسدلم فسدااله عدن قدول هللا عد وجدل ل ولقدد اتيندا موسدى تسدع

اطات بينات و فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تشر وا بداهلل شدي ا وال ت ندوا وال تقتلدوا الدن ل التدي
حرم هللا إال بالحق وال تسرقوا وال تسحروا وال تمشدوا ببدريء إلدى سدلطاو فيقتلده وال تداكلوا الر دا وال تقدذفوا
محصددنة وال ت ددروا مددن ال حددف ش د شددع ة وعلدديكم طددا ماشددر اليهددود خاصددة ال تاتدددوا فددي السددبج فقددبال
بدطه ورجليه وقاال نشهد أن نبي قال فما طمناكما أو تسلما قاال إو داود دعا هللا أو ال بد ال فدي ذر تده

نبي ومنا نخاب إو أسلمنا أو تقتلنا اليهود قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3145حدانا عبد بن حميد حدانا سليماو بن داود عن شع ة عن أبدي بشدر عدن سدايد بدن جبيدر

عددن بددن ع دداح ل وال تجهددر بصددالت و قددال ن لددج بمكددة دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا رفددع

صوته بالقراو س ه المشدر وو ومدن أن لده ومدن جداء بده فدان ل هللا ل وال تجهدر بصدالت و فيسدبوا القدراو
ومدن أن لدده ومدن جدداء بده ل وال تخافددج بهدا و عددن أصدحاب بدداو تسدماهم حتددى طاخدذوا عند القدراو قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3146حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم حدانا أبو بشدر عدن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح فدي
قولدده ل وال تجهددر بصددالت وال تخافددج بهددا وابت د بددين ذل د سددبيال و قددال ن لددج ورسددول هللا صددلى هللا
عليدده وس ددلم مختددف بمك ددة فكدداو إذا ص ددلى باصددحابه رف ددع صددوته ب ددالقراو فكدداو المش ددر وو إذا س ددماوه

ش ددتموا القد دراو وم ددن أن ل دده وم ددن ج دداء ب دده فق ددال هللا لنبي دده ل وال تجه ددر بص ددالت و أي بقراءتد د فيس ددمع

المشر وو فيسبوا القدراو ل وال تخافدج بهدا و عدن أصدحاب ل وابتد بدين ذلد سدبيال و دذا حددب
صحيح

حسدن

[  ] 3147حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن مسددار عددن عاصددم بددن أبددي النجددود عددن زر بددن
حبيل قال قلج لحذط ة بن اليماو أصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيج المقددح قدال ال قلدج

بلى قال أنج تقول ذاه طا أصلع بمدا تقدول ذلد قلدج بدالقراو بيندي و يند القدراو فقدال حذط دة مدن احدتج
بددالقراو فقددد قددال سدداياو طقددول فقددد احددتج ور مددا قددال أفلددح فقددال ل س د حاو الددذي أسددرب بابددده لدديال مددن

المسدجد الحدرام إلددى المسددجد ا قصددى و قددال أفتدراه صددلى فيدده قلددج ال قددال لددو صددلى فيدده لكتددب علدديكم
في الصالة ما تبج الصالة في المسجد الحرام قال حذط ة أتي رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم بدابدة

طو ل ال هر ممددود كدذا خطدوه مدد بصدره فمدا ازبدال رهدر البدراو حتدى أرطدا الجندة والندار ووعدد ارخدرة

أجمع ام رجاا عود مدا علدى بددئهما قدال و تحدداوو أنده ر طده لدم أط در منده ومنمدا سدخره لده عدالم الغيدب
والشهادة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3148حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو عدن علدي بدن ز دد بدن جددعاو عدن أبدي نضدرة عدن أبدي
سايد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أندا سديد ولدد ادم بدوم ال يامدة وال فخدر و يددي لدواء الحمدد

وال فخددر ومددا مددن نب د ي بوم ددذ ادم فمددن س دواه إال تحددج ل دوائي وأنددا أول مددن تنشددق عندده ا ر

وال فخددر

قال في ع الناح االث ف عات فياتوو ادم فيقولوو أنج أبونا ادم فاشد ع لندا إلدى ر د فيقدول إندي أذنبدج

ذن ا أي طج منه إلى ا ر

ولكدن إئتدوا نوحدا فيداتوو نوحدا فيقدول إندي دعدوت علدى أ دل ا ر

دعدوة

فا لكوا ولكن أذ بوا إلى إبراييم فياتوو إبراييم فيقول إني دذبج ادالث دذبات ادم قدال رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم ما منهدا ذبدة إال مدا حدل بهدا عدن دبدن هللا ولكدن إئتدوا موسدى فيداتوو موسدى فيقدول إندي

قددد قتلددج ن سددا ولكددن إئتدوا عيسددى فيدداتوا عيسددى فيقددول إنددي عبدددت مددن دوو هللا ولكددن إئتدوا محمدددا قددال
فياتونني فانطلق ماهم قال بن جدعاو قال أنل فكاني أن در إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال

فوخذ بحلقة باب الجنة فاقاقاها فيقال من ذا فيقال محمد في تحوو لي و رحبوو فيقولدوو مرح دا فداخر
سدداجدا فيلهمنددي هللا مددن الطندداء والحمددد فيقددال لددي ارفددع أرس د سددل تا دط واش د ع تش د ع وقددل طسددمع لقول د

و و المقام المحمود الذي قال هللا ل عسى أو ب اط ر د مقامدا محمدودا و قدال سداياو لديل عدن أندل

إال ددذه الكلمددة فوخددذ بحلقددة بدداب الجنددة فاقاقاهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
باضهم ذا الحدب

عن أبي نضرة عن بن ع اح الحدب

حسددن صددحيح وقددد روب

بطوله

باب ومن سورة الكهف
[  ] 3149بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا بن أبي عمر حدانا سداياو عدن عمدرو بدن دبندار عدن سدايد
بددن جبيددر قددال قلددج البددن ع دداح إو نوفددا ال كددالي ب د عم أو موسددى صدداحب بنددي إس درائيل لدديل بموسددى
صدداحب الخضددر قددال ددذب عدددو هللا سددماج أبددي بددن اددب طقددول سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم طقول قام موسى خطي ا في بني إسرائيل فس ل أي الناح أعلم فقال أندا أعلدم فاتدب هللا عليده إذ لدم
بدرد الالددم إليده فدداوحى هللا إليدده أو عبددا مددن ع دادي بمجمددع ال حددر ن دو أعلددم مند قددال أي رب فكيددف

لي به فقال له احمل حوتدا فدي مكتدل فحيد

ت قدد الحدوت فهدو ادم فدانطلق وانطلدق ماده فتداه و دو بوشدع

بددن نددوو و قددال بوسددع فجاددل مددوح حوتددا فددي مكتددل فددانطلق ددو وفتدداه طمشددياو حتددى أتيددا الصددخرة فرقددد

موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرق من المكتل فسقط في ال حدر قدال وأمسد هللا عنده

جر دة المداء حتددى داو مطددل الطداو و دداو للحدوت سدر ا و دداو لموسدى ول تدداه عج دا فانطلقددا ب يدة بومهمددا
وليلتهما ونسي صاحب موسى أو طخبره فلما أص ح موسى قدال ل تداه ل اتندا لدداءنا لقدد لقيندا مدن سد رنا
ذا نص ا و قال ولم بنصدب حتدى جداوز المكداو الدذي أمدر بده قدال ل أ أربدج إذ أو ندا إلدى الصدخرة فد ني
نسيج الحوت وما أنسانيه إال الشيطاو أو أذ ره واتخذ سدبيله فدي ال حدر عج دا و قدال موسدى ل ذلد مدا
كن ددا ن د د فارت دددا عل ددى ااار م ددا قصص ددا و ق ددال فكان ددا طقص دداو ااار م ددا ق ددال س دداياو بد د عم ن دداح أو تلد د

الصدخرة عندد ا عدين الحيداة وال طصديب ماه دا ميتدا إال عداح قدال و داو الحدوت قدد أكدل منده فلمدا قطددر

عليدده المدداء عدداح قددال فقصددا ااار مددا حتددى أتي دا الصددخرة ف درأب رجددال مسددجى عليدده بطددوب فسددلم عليدده
موسدى فقددال أندى بارضد السدالم قددال أندا موسددى قددال موسدى بنددي إسدرائيل قددال نادم قددال طدا موسددى إند

على علم من علم هللا علمكه ال أعلمده وأندا علدى علدم مدن علدم هللا علمنيده ال تالمده فقدال موسدى ل دل
أت ا د علددى أو تالمددن ممددا علمددج رشدددا قددال إن د لددن تسددتطيع ماددي صددب ار و يددف تصددبر علددى مددا لددم
تحددط بدده خبد ار قددال سددتجدني إو شدداء هللا صدداب ار وال أعصددي لد أمد ار و قددال لدده الخضددر ل فد و ات اتنددي
فددال تسددالني عددن شدديء حتددى أحدددث ل د مندده ذ د ار و قددال ناددم فددانطلق الخضددر وموسددى طمشددياو علددى

ساحل ال حر فمرت بهما س ينة فكلماه أو طحملو ما فارفوا الخضر فحملو مدا بغيدر ندول فامدد الخضدر
إلى لوي من ألواي الس ينة فن عه فقال له موسدى قدوم حملوندا بغيدر ندول عمددت إلدى سد ينتهم فخرقتهدا ل

لتغرو أ لها لقد ج ج شي ا إم ار قال ألم أقل إن لن تستطيع ماي صب ار قدال ال تؤاخدذني بمدا نسديج وال

تر قني من أمري عس ار و ام خرجا من السد ينة فبينمدا مدا طمشدياو علدى السداحل ومذا لدالم بلادب مدع
الغلماو فاخذ الخضر برأسه فاقتلاه بيدده فقتلده قدال لده موسدى ل أقتلدج ن سدا ز يدة بغيدر ن دل لقدد ج دج

شي ا نكد ار قدال ألدم أقدل لد إند لدن تسدتطيع مادي صدب ار و قدال و دذه أشدد مدن ا ولدى ل قدال إو سدالت

عن شيء باد ا فال تصاحبني قد بلغج من لدني عذ ار فانطلقدا حتدى إذا أتيدا أ دل قر دة اسدتطاما أ لهدا
فددابوا أو طضددي و ما فوجدددا فيهددا جدددا ار بر ددد أو بددنقا فاقامدده و طقددول مائددل فقددال الخضددر بيددده كددذا ل
فاقامه و فقال له موسى قوم أتينا م فلدم طضدي ونا ولدم ططاموندا ل لدو شد ج التخدذت عليده أجد ار قدال دذا

فراو بيني و ين سانب

بتاو ل ما لم تستطع عليه صب ار و قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بدرحم

هللا موسددى لوددنددا أندده دداو صددبر حتددى طقددص علينددا مددن أخ ار مددا قددال وقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم ا ولددى دداو مددن موسددى نسددياو قددال وجدداء عص د ور حتددى وقددع علددى حددرب الس د ينة اددم نقددر فددي
ال حر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلم من علم هللا إال مطل ما نقدص دذا الاصد ور مدن ال حدر
قددال سددايد بددن جبيددر و دداو طانددي بددن ع دداح طق د أر و دداو أمددامهم مل د طاخددذ ددل س د ينة صددالحة لص د ا
و او طق أر وأما الغالم فكاو اف ار قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن ورواه ال دري عدن عبيدد هللا بدن عبدد

هللا بدن عت دة عددن بدن ع دداح عدن أبدي بددن ادب عددن النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم وقددد رواه أبدو إسددحاو

الهمداني عن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح عدن أبدي بدن ادب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال
أبو عيسى سماج أبا م احم السمرقندي طقدول سدماج علدي بدن المددبني طقدول حججدج حجدة ولديل لدي
مة إال أو أسدمع مدن سداياو بدذ ر فدي دذا الحددب

الخبدر حتدى سدماته طقدول حددانا عمدرو بدن دبندار

وقد نج سماج ذا من ساياو من قبل ذل ولم بذ ر فيه الخبر

[  ] 3150ح دددانا عم ددرو ب ددن عل ددي ح دددانا أب ددو قتي ددة س ددلم ب ددن قتي ددة ح دددانا عب ددد الج ددار ب ددن الع دداح

الهمداني عن أبي إسحاو عن سايد بن جبيدر عدن بدن ع داح عدن أبدي بدن ادب عدن النبدي صدلى هللا
عليدده وسددلم قددال الغددالم الددذي قتلدده الخضددر ط ددع بددوم ط ددع دداف ار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حس ددن

صحيح لر ب
[  ] 3151حدانا طحيى بن موسى حدانا عبد الرزاو أخبرنا مامر عن مدام بدن من ده عدن أبدي ر درة
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنما سمي الخضر نه جلل على فدروة بيضداء فدا ت ت تحتده
خضراء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3152حدددانا جا ددر بددن محمددد بددن فضدديل الج د ري وليددر واحددد قددالوا حدددانا ص د واو بددن صددالح
حدانا الوليد بن مسلم عن ب د بن بوسف الصنااني عن مكحول عن أم الددرداء عدن أبدي الددرداء عدن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي قولدده ل و دداو تحتدده ن د لهمددا و قددال ذ ددب وفضددة حدددانا الحسددن بددن
علي حدانا ص واو بن صالح حدانا الوليد عن ب دد بدن بوسدف الصدنااني عدن ب دد بدن ب دد بدن جدابر
عن مكحول بهذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 3153حدانا محمد بن بشار ولير واحد الل ظ البن بشار قالوا حدانا شام بن عبدد الملد حددانا
أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع من حدب

أبي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي السدد قدال

طح رونه ل بوم حتدى إذا دادوا طخرقونده قدال الدذي علديهم ارجادوا فسدتخرقونه لددا فيايدده هللا اشدد مدا
كدداو حتددى إذا بلد مدددتهم وأراد هللا أو ب اددطهم علددى الندداح قددال للددذي علدديهم ارجادوا فسددتخرقونه لدددا إو

شداء هللا واسددتطنى قدال فيرجاددوو فيجدونده هي تدده حدين تر ددوه فيخرقونده فيخرجددوو علدى الندداح فيسددتقوو

الميدداه و ددر الندداح مددنهم فيرمددوو بسددهامهم فددي السددماء فترجددع مخضد ة بالدددماء فيقولددوو قهرنددا مددن فددي
ا ر

وعلونددا مددن فددي السددماء قس د ار وعل دوا في ا د

محمد بيده إو دواب ا ر

هللا علدديهم نغ ددا فددي أق ددائهم فيهلكددوو فوالددذي ن ددل

تسمن وت طر وتشكر شك ار من لحومهم قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

لر ب إنما نارفه من ذا الوجه مطل ذا
[  ] 3154حددانا محمددد بددن بشددار وليددر واحدد قددالوا حدددانا محمددد بددن بكدر البرسدداني عددن عبددد الحميددد

بن جا ر أخبرني أبي عن بن ميناء عن أبي ساد بدن أبدي فضدالة ا نصداري و داو مدن الصدحابة قدال

سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول إذا جمددع هللا الندداح بددوم ال يامددة ليددوم ال ر ددب فيدده نددادب

مندداد مددن دداو أشددره فددي عمددل عملدده هلل أحدددا فليطلددب اوابدده مددن عنددد ليددر هللا ف د و هللا ألنددى الشددر اء
عن الشره قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

محمد بن بكر

باب ومن سورة مر م
[  ] 3155بسم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا أبدو سدايد ا شدج ومحمدد بدن المطندى قداال حددانا بدن إدر دل
عن أبيه عن سدماه بدن حدرب عدن علقمدة بدن وائدل عدن المغيدرة بدن شدع ة قدال باطندي رسدول هللا صدلى

هللا عليدده وسددلم إلددى نجدراو فقددالوا لددي ألسددتم تقددرهوو طددا أخددج دداروو وقددد دداو بددين عيسددى وموسددى مددا

كدداو فلددم أدر مددا أجيددبهم فرجاددج إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فاخبرتدده فقددال أال أخب درتهم أنهددم

كددانوا طسددموو بانبيددائهم والصددالحين قددبلهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حدب

بن إدر ل

صددحيح لر ددب ال نارفدده إال مددن

[  ] 3156حدددانا أحم ددد ب ددن منيددع ح دددانا النص ددر ب ددن إسددماعيل أب ددو المغيد درة عددن ا عم ددل ع ددن أب ددي

صالح عن أبي سايد الخدري رضى هللا تادالى عنده قدال قد أر رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ل وأندذر م
بددوم الحسدرة و قددال بددؤتى بددالموت اندده د ل أملددح حتددى بوقددف علددى السددور بددين الجنددة والنددار فيقددال طددا

أ ددل الجنددة فيش درئبوو و قددال طددا أ ددل النددار فيش درئبوو فيقددال ددل تارفددوو ددذا فيقولددوو ناددم ددذا المددوت
فيضجع فيذبح فلوال أو هللا قضى

ل الجندة الحيداة فيهدا وال قداء لمداتوا فرحدا ولدوال أو هللا قضدى

النار الحياة فيها وال قاء لماتوا ترحا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

دل

[  ] 3157حدانا أحمد بن منيع حدانا الحسدين بدن محمدد حددانا شدي او عدن قتدادة فدي قولده ل ورفانداه

مكانا عليا و قال حدانا أنل بن مال أو نبي هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال لمدا عدرق بدي أربدج إدر دل
فددي السددماء الراباددة قددال وفددي ال دداب عددن أبددي سددايد عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال و ددذا حدددب
حسدن وقدد رواه سددايد بدن أبدي عرو ددة و مدام وليدر واحددد عدن قتدادة عددن أندل عدن مالد بدن صاصدداة
عن النبي صلى هللا عليه وسلم حدب

الماراق بطوله و ذا عندنا مختصر من ذاه

[  ] 3158حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا طالددى بددن عبيددد حدددانا عمددر بددن ذر عددن أبيدده عددن سددايد بددن

جبيدر عدن بدن ع دداح قدال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم لجبر دل مددا طمناد أو ت ورندا أكطدر ممددا

ت ورنا قال فن لج ذه ارطة ل ومدا نتند ل إال بدامر ر د و إلدى اخدر ارطدة قدال دذا حددب
الحسين بن حر

حسدن حددانا

حدانا و يع عن عمر بن ذر نحوه

[  ] 3159حددانا عبدد بدن حميدد أخبرندا عبيدد هللا بدن موسدى عدن إسدرائيل عدن السددي قدال سدالج مدرة

الهمدداني عددن قددول هللا عد وجددل ل ومو مددنكم إال وارد دا و فحددداني أو عبددد هللا بددن مسدداود حددداهم قددال

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برد الناح النار ام طصدروو منهدا باعمدالهم فداولهم لمدح البدرو ادم
كالر ح ام حضر ال رح ادم ال اركدب فدي رجلده ادم شدد الرجدل ادم مشديه قدال دذا حددب

شع ة عن السدي فلم برفاه

حسدن ورواه

[  ] 3160حدانا محمد بن طحيدى حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا شدع ة عدن السددي عدن مدرة عدن عبدد

هللا بددن مسدداود ل ومو مددنكم إال وارد ددا و ق ددال بردونهددا اددم طصدددروو باعم ددالهم حدددانا محمددد بددن بش ددار

حددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي عدن شددع ة عددن السدددي بمطلدده قدال عبددد الددرحمن قلددج لشددع ة إو إسدرائيل
حدداني عددن السددي عددن مدرة عددن عبدد هللا عددن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قدال شددع ة وقدد سددماته مددن
السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه
[  ] 3161حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا أحددب هللا عبدددا نددادب جبر ددل إنددي قددد أحببددج فالنددا

فاح دده قددال فين دادي فددي السددماء اددم تن د ل لدده المح ددة فددي أ ددل ا ر

فددذل قددول هللا ل إو الددذبن امن دوا

وعمل دوا الصددالحات سدديجال لهددم الددرحمن ودا و ومذا أبغددا هللا عبدددا نددادب جبر ددل إنددي أبغضددج فالنددا
فينددادي فددي السددماء اددم تن د ل لدده ال غضدداء فددي ا ر

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد

روب عبد الرحم ن بن عبد هللا بدن دبندار عدن أبيده عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا
عليه وسلم نحو ذا
[  ] 3162حدددانا ب ددن أب ددي عم ددر حدددانا س دداياو ع ددن ا عم ددل ع ددن أبددي الض ددحى ع ددن مس ددروو ق ددال

سماج خ اب بن ا رت طقول ج ج الااصدي بدن وائدل السدهمي أتقاضداه حقدا لدي عندده فقدال ال أعطيد
حتددى تك ددر بمحمددد فقلددج ال حتددى تمددوت اددم ت ا د

قددال إنددي لميددج اددم م اددوث فقلددج ناددم فقددال إو لددي

ندداه مدداال وولدددا فاقضددي فن لددج ل أف أربددج الددذي ددر بوطاتنددا وقددال وتددين مدداال وولدددا و ارطددة حدددانا
ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل نحوه قال ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة طه
[  ] 3163بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا النضددر بددن شددميل أخبرنددا صددالح

بن أبي ا خضر عن ال دري عدن سدايد بدن المسديب عدن أبدي ر درة قدال لمدا ق دل رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم مددن خيبددر أسددرب ليلددة حتددى أدر دده الكددرب أندداخ فاددرح اددم قددال طددا بددالل أكددأل لنددا الليل دة قددال
فصدلى بدالل ادم تسداند إلدى راحلتده مسدتقبل ال جدر فغلبتده عينداه فندام فلدم طسدتيقظ أحدد مدنهم و داو أولهددم

استيقارا النبي صلى هللا عليه وسلم فقال أي بالل فقال بالل بابي أندج طدا رسدول هللا أخدذ بن سدي الدذي
أخددذ بن سد فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اقتددادوا اددم أندداخ فتوضدا فاقددام الصددالة اددم صددلى مطددل

صالته للوقدج فدي تمكد

ادم قدال ل أقدم الصدالة لدذ ري و قدال دذا حددب

ليدر مح دوم رواه ليدر واحدد

من الح ام عن ال ري عن سايد بن المسيب أو النبي صلى هللا عليده وسدلم ولدم بدذ روا فيده عدن أبدي
ر درة وصددالح بددن أبددي ا خضددر طضدداف فددي الحدددب

ضددا ه طحيددى بددن سددايد القطدداو وليدره مددن قبددل

ح ه
باب ومن سورة ا نبياء عليهم السالم
[  ] 3164بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا عبد بن حميد حدانا الحسن بن موسى حدانا بن لهيادة عدن

دراق عن أبي الهيطم عن أبي سايد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال الو دل واد فدي جهدنم بهدوي فيده
الكددافر أر اددين خر ددا قبددل أو ببل د قا دره قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

بن لهياة

لر ددب ال نارفدده مرفوعددا إال مددن

[  ] 3165حدددانا مجا ددد بددن موسددى بغ دددادي وال ضددل بددن سددهل ا ع ددرق بغدددادي وليددر واحددد ق ددالوا
حدانا عبد الرحمن بن ل واو أبو ندوي حددانا ليد

بدن سداد عدن مالد بدن أندل عدن ال دري عدن عدروة

عددن عائشددة أو رجددال قاددد بددين بدددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال طددا رسددول هللا إو لددي مملددو ين

طكددذبونني و خونددونني و اصددونني وأشددتمهم وأضددر هم فكيددف أنددا مددنهم قددال طحسددب مددا خددانوه وعصددوه

و ذبوه وعقاب إطا م ف و داو عقابد إطدا م بقددر ذندو هم داو افدا ال لد وال عليد ومو داو عقابد

إطددا م دوو ذنددو هم دداو فضددال ل د ومو دداو عقاب د إطددا م فددوو ذنددو هم أقددتص لهددم من د ال ضددل قددال
فتنحددى الرجددل فجاددل ب كددي و هتددف فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أمددا تق د أر تدداب هللا ل ونضددع
المواز ن القسط ليوم ال يامة فال ت لم ن ل شي ا ومو او مطقال و ارطة فقدال الرجدل وهللا طدا رسدول هللا
ما أجد لي ولهؤالء شي ا خي ار من م ارقتهم أشهد م أنهم أح ار ار لهم قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ال نارفه إال مدن حددب

لر دب

عبدد الدرحمن بدن لد واو وقدد روب بدن حنبدل عدن عبدد الدرحمن بدن لد واو دذا

الحدب
[  ] 3166حدددانا سددايد بددن طحيددى ا مددوي حددداني أبددي حدددانا محمددد بددن إسددحاو عددن أبددي ال ندداد عددن
عبددد الددرحمن ا عددرق عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لددم طكددذب إب دراييم عليدده
السالم فدي شديء قدط إال فدي ادالث قولده ل إندي سد يم و ولدم طكدن سد يما وقولده لسدارة أختدي وقولده ل بدل

فاله بير م ذا و وقد روي من ليدر وجده عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ولدم بدذ ر
طستغرب من حدب

بن إسحاو عن أبي ال ناد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3167حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع وو ددب بددن جر ددر وأبددو داود قددالوا حدددانا شددع ة عددن

المغي درة ب ددن النام دداو ع ددن س ددايد بددن جبي ددر ع ددن ب ددن ع دداح قددال قد دام رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم

بالموع ددة فقددال طددا أبهددا الندداح إنكددم محشددوروو إلددى هللا ع دراة ل درال اددم ق د أر ل مددا بدددأنا أول خلددق نايددده

وعدددا علينددا و إلددى اخددر ارطددة قددال أول مددن طكسددى بددوم ال يامددة إب دراييم ومندده سدديؤتى برجددال مددن أمتددي

فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول رب أصحابي فيقدال إند ال تددري مدا أحدداوا بادده فداقول مدا قدال الابدد

الصددالح ل و نددج علدديهم شددهيدا مددا دمددج فدديهم فلمددا تددوفيتني نددج أنددج الرقيددب علدديهم وأنددج علددى ددل

شدديء شددهيد إو تاددذبهم فد نهم ع دداده ومو تغ ددر لهددم و إلددى اخددر ارطددة فيقددال دؤالء لددم ب الددوو مرتدددبن

علدى أعقددابهم مندذ فددارقتهم حددانا محمددد بدن جا ددر حددانا شددع ة عدن المغيدرة بدن النامدداو نحدوه قددال ددذا

حدددب

حسددن صددحيح ورواه سدداياو الطددوري عددن المغي درة بددن النامدداو نحددوه قددال أبددو عيسددى اندده تاولدده

على أ ل الردة
باب ومن سورة الحج

[  ] 3168بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا بن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن بدن جددعاو عدن

الحسن عن عمراو بن حصين أو النبي صلى هللا عليده وسدلم لمدا ن لدج ل طدا أبهدا النداح اتقدوا ر كدم إو
زل لة الساعة شديء ع ديم و إلدى قولده ل ولكدن عدذاب هللا شددبد و قدال أن لدج عليده دذه و دو فدي سد ر

فقال أتدروو أي بوم ذل فقالوا هللا ورسدوله أعلدم قدال ذلد بدوم طقدول هللا ردم اباد
رب ومددا با د

باد

الندار فقدال طدا

النددار قددال تسددامائة وتسدداة وتسدداوو إلددى النددار وواحددد إلددى الجنددة قددال فانشددا المسددلموو

ب كددوو فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددار وا وسددددوا ف نهددا لددم تكددن نبددوة قددط إال دداو بددين بدددبها
جا ليدة قدال فيؤخددذ الاددد مددن الجا ليدة فد و تمددج ومال ملدج مددن المندافقين ومدا مددطلكم وا مدم إال مطددل
الرقمة في ذراع الدابة أو الشامة في جنب ال اير ام قال إندي رجدو أو تكوندوا ر دع أ دل الجندة فكبدروا
اددم قددال إنددي رجددو أو تكوندوا الد

أ ددل الجنددة فكبددروا اددم قددال إنددي رجددو أو تكوندوا نصددف أ ددل الجنددة

فكبروا قال ال أدري قال الطلطين أم ال قال ذا حدب

حسن صحيح قدد روي مدن ليدر وجده عدن عمدراو

بن حصين عن النبي هللا عليه وسلم
[  ] 3169حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بدن سدايد حددانا شدام بدن أبدي عبدد هللا عدن قتدادة عدن
الحسن عن عمراو بن حصين قال نا مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فت داوت بدين أصدحابه
فددي السددير فرفددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم صددوته بهدداتين اربتددين ل طددا أبهددا الندداح اتقدوا ر كددم إو

زل لددة السدداعة شدديء ع دديم و إلددى قولدده ل ع ددذاب هللا شدددبد و فلمددا سددمع ذلد د أصددحابه حط دوا المط ددي

وعرفوا أنه عند قول طقوله فقال دل تددروو أي بدوم ذلد قدالوا هللا ورسدوله أعلدم قدال ذاه بدوم بندادي هللا
فيدده ادم فينادطدده ر دده فيقددول طددا ادم اباد

باد

النددار فيقددول طددا رب ومددا باد

النددار فيقددول مددن ددل ألددف

تسددامائة وتسدداة وتسدداوو فددي النددار وواحددد فددي الجنددة في د ل القددوم حتددى مددا أبدددوا بضدداحكة فلمددا رأب

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الدذي باصدحابه قدال أعملدوا وأبشدروا فوالدذي ن دل محمدد بيدده إنكدم لمدع
خليقتدين مدا انتددا مدع شديء إال طرتدداه طداجوق ومدداجوق ومدن مدات مددن بندي ادم و ندي إبلدديل قدال فسددري
عددن القددوم باددا الددذي طجدددوو فقددال أعمل دوا وأبشددروا فوالددذي ن ددل محمددد بيددده مددا أنددتم فددي الندداح إال
كالشامة في جنب ال اير أو الرقاة في ذراع الدابة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3170حدددانا محمددد بددن إسددماعيل وليددر واحددد قددالوا حدددانا عبددد هللا بددن صددالح قددال حددداني اللي د

عن عبد الرحمن بن خالدد عدن بدن شدهاب عدن محمدد بدن عدروة بدن ال يدر عدن عبدد هللا بدن ال يدر قدال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنما سمي البيج الاتيق نده لدم ط هدر عليده ج دار قدال أبدو عيسدى

ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي ددذا الحدددب

قتي ة حدانا اللي

عددن ال ددري عددن النبددي هللا عليدده وسددلم مرسددال حدددانا

عن عقيل عن ال ري عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه

[  ] 3171حددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا أبددي ومسدحاو بددن بوسددف ا زرو عددن سدداياو عددن ا عمددل
عدن مسدلم ال طدين عددن سدايد بدن جبيدر عددن بدن ع داح قددال لمدا أخدرق النبدي صددلى هللا عليده وسدلم مددن

مك ددة ق ددال أب ددو بك ددر أخرجد دوا نب دديهم ل دديهلكن ف ددان ل هللا ل أذو لل ددذبن طق دداتلوو ب ددانهم رلمد دوا ومو هللا عل ددى

نصر م لقددبر و ارطدة فقدال أبدو بكدر لقدد علمدج أنده سديكوو قتدال قدال دذا حددب

حسدن وقدد رواه عبدد

الرحمن بن مهدي وليره عن ساياو عن ا عمل عدن مسدلم ال طدين عدن سدايد بدن جبيدر مرسدال لديل

فيدده عددن بددن ع دداح حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن ا عمددل عددن
مسلم ال طين عن سايد بن جبير مرسال ليل فيه عن بن ع اح
[  ] 3172حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن ا عمددل عددن مسددلم

ال طين عن سايد بن جبير قال لما أخرق النبي صلى هللا عليه وسدلم مدن مكدة قدال رجدل أخرجدوا نبديهم
فن لج ل أذو للذبن طقاتلوو بانهم رلموا ومو هللا على نصر م لقدبر الذبن أخرجوا من دطدار م بغيدر حدق

و النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه
باب ومن سورة المؤمنوو
[  ] 3173بسم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا طحيدى بدن موسدى وعبدد بدن حميدد وليدر واحدد الماندى واحدد

قالوا حدانا عبد الرزاو عن بونل بن سليم عن ال ري عن عروة بن ال يدر عدن عبدد الدرحمن بدن عبدد

القاري قال سدماج عمدر بدن الخطداب رضدى هللا تادالى عنده طقدول داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا
أن د ل عليدده الددوحي سددمع عنددد وجهدده دددوي النحددل فددان ل عليدده بومددا فمكطنددا سدداعة فسددري عندده فاسددتقبل

القبلددة ورفددع بدطدده وقددال اللهددم زدنددا وال تنقصددنا وأكرمنددا وال تهنددا وأعطنددا وال تحرمنددا واارنددا وال تددؤار علينددا
وأرضنا وأر

عنا ام قال صلى هللا عليه وسدلم أند ل علدي عشدر اطدات مدن أقدامهن دخدل الجندة ادم قد أر

ل قددد أفلددح المؤمنددوو و حتددى خددتم عشددر اطددات حدددانا محمددد بددن أبدداو حدددانا عبددد الددرزاو عددن بددونل بددن
سليم عن بونل بن ب د عن ال ري بهذا اإلسدناد نحدوه بمانداه قدال أبدو عيسدى دذا أصدح مدن الحددب

ا ول سددماج إسددحاو بددن منصددور طقددول روب أحمددد بددن حنبددل وعلددي بددن المدددبني ومسددحاو بددن إب دراييم

عن عبد الرزاو عن بونل بن سليم عن بونل بن ب د عن ال دري دذا الحددب

قدال أبدو عيسدى ومدن

سددمع مددن عبددد الددرزاو قدددطما ف د نهم إنمددا بددذ روو فيدده عددن بددونل بددن ب ددد و اضددهم ال بددذ ر فيدده عددن
بونل بن ب د ومدن ذ در فيده بدونل بدن ب دد فهدو أصدح و داو عبدد الدرزاو ر مدا ذ در فدي دذا الحددب
بونل بن ب د ور ما لم بذ ره ومذا لم بذ ر فيه بونل فهو مرسل
[  ] 3174حدانا عبد بن حميد حدانا روي بن ع ادة عن سدايد عدن قتدادة عدن أندل بدن مالد رضدى
هللا تاددالى عندده أو الر يددع بنددج النضددر أتددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و دداو ابنهددا الحددرث بددن س دراقة
أصيب بوم بدر أصابه سهم لرب فاتج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالج أخبرندي عدن حارادة لد ن

كدداو أصدداب خي د ار احتسددبج وصددبرت ومو لددم طصددب الخيددر اجتهدددت فددي الدددعاء فقددال النبددي صددلى هللا
عليدده وسددلم طددا أم حارا دة إنهددا جنددة فددي جنددة ومو ابن د أصدداب ال ددردوح ا علددى وال ددردوح ر ددوة الجنددة
وأوسطها وأفضلها قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3175حددانا بددن أبدي عمددر حدددانا سداياو حدددانا مالد بدن مغددول عدن عبددد الددرحمن بدن سددايد بددن
و ب الهمداني أو عائشة زوق النبي صلى هللا عليه وسلم قالج سدالج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

عن ذه ارطة ل والذبن بؤتوو ما اتوا وقلو هم وجلة و قالج عائشة م الذبن طشدر وو الخمدر و سدرقوو

قددال ال طددا بنددج الصدددبق ولكددنهم الددذبن طصددوموو و صددلوو و تصدددقوو و ددم طخددافوو أو ال طقبددل مددنهم

أول د الددذبن طسددارعوو فددي الخي درات قددال وقددد روي ددذا الحدددب

عددن عبددد الددرحمن بددن سددايد عددن أبددي

حازم عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا
[  ] 3176حدانا سدو د أخبرندا عبدد هللا بدن الم داره عدن سدايد بدن ب دد أبدي شدجاعة عدن أبدي السدمح

عن أبي الهيطم عن أبي سايد الخدري عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ل و دم فيهدا دالحوو و قدال

تشو ه النار فتقلص ش ته الاالية حتى تبل وسط رأسه وتسترخي ش ته السد لى حتدى تضدرب سدرته قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ومن سورة النور
[  ] 3177بس ددم هللا ال ددرحمن ال ددرحيم ح دددانا عب ددد ب ددن حمي ددد ح دددانا روي ب ددن ع ددادة ع ددن عبي ددد هللا ب ددن

ا خنل أخبرني عمرو بن شايب عدن أبيده عدن جدده قدال داو رجدل طقدال لده مرادد بدن أبدي مرادد و داو
رجال طحمل ا سرب من مكة حتى طاتي بهم المدبنة قال و انج امرأة بغي بمكة طقدال لهدا عنداو و اندج
صدددطقة لدده ومندده دداو وعددد رجددال مددن أسددارب مكددة طحملدده قددال فج ددج حتددى انتهيددج إلددى رددل حددائط مددن

ح دوائط مكددة فددي ليلددة مقم درة قددال فجدداءت عندداو فابصددرت س دواد رلددي بجنددب الحددائط فلمددا انتهددج إلددي
عرفته فقالج مراد فقلج مراد فقالج مرح ا وأ ال لم فبج عندنا الليلدة قدال قلدج طدا عنداو حدرم هللا ال ندا
قالدج طدا أ دل الخيددام دذا الرجدل طحمدل أسدراكم قدال فت اندي امانيدة وسددلكج الخندمدة فانتهيدج إلدى هددف

أو لار فدخلج فجاءوا حتى قداموا علدى أرسدي ف دالوا فطدل بدولهم علدى أرسدي وأعمدا م هللا عندي قدال ادم
رجا دوا ورجاددج إلددى صدداحبي فحملتدده و دداو رجددال اقدديال حتددى انتهيددج إلددى اإلذخددر ف ككددج عندده بلدده
فجالدج أحملده و اينندي حتدى قدددمج المدبندة فاتيدج رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم فقلدج طدا رسددول هللا

أنكح عناقا فامس رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم فلدم بدرد علدي شدي ا حتدى ن لدج ل ال اندي ال بدنكح إال
زاني ددة أو مش ددر ة وال اني ددة ال بنكحه ددا إال زاو أو مش ددره وح ددرم ذلد د عل ددى الم ددؤمنين و فق ددال رس ددول هللا
صلى هللا عليه وسلم طا مراد ل ال اني ال بنكح إال زانية أو مشدر ة وال انيدة ال بنكحهدا إال زاو أو مشدره
و فال تنكحها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 3178حدانا نداد حددانا عبددة بدن سدليماو عدن عبدد الملد بدن أبدي سدليماو عدن سدايد بدن جبيدر

قال س لج عن المتالعنين في إمارة مصداب بدن ال يدر أط درو بينهمدا فمدا در دج مدا أقدول فقمدج مكداني
إلى من ل عبد هللا بدن عمدر فاسدتاذنج عليده فقيدل لدي إنده قائدل فسدمع المدي فقدال لدي بدن جبيدر أدخدل
ما جاء ب إال حاجة قال فدخلج ف ذا و م ترح بردعة رحل لده فقلدج طدا أبدا عبدد الدرحمن المتالعنداو

أط رو بينهما فقال س حاو هللا نام إو أول من سال عن ذلد فدالو بدن فدالو أتدى النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم فقددال طددا رسددول هللا أ أربددج لددو أو أحدددنا رأب ام أرتدده علددى فاحشددة يددف طصددنع إو تكلددم تكلددم بددامر
ع يم ومو سكج سكج على أمر ع يم قال فسكج النبي صلى هللا عليه وسلم فلم طج ه فلمدا داو بادد

ذل أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال إو الذي سالت عنده قدد ابتليدج بده فدان ل هللا دذه ارطدات فدي

سددورة النددور ل والددذبن برمددوو أزواجهددم ولددم طكددن لهددم شددهداء إال أن سددهم و حتددى خددتم ارطددات قددال فدددعا

الرجل فتال ن عليه ووع ه وذ ره وأخبره أو عذاب الدنيا أ وو من عذاب ارخدرة فقدال ال والدذي باطد

بالحق ما ذبج عليها ام انى بالمرأة ووع ها وذ ر ا وأخبر ا أو عذاب الددنيا أ دوو مدن عدذاب ارخدرة

فقال ددج ال وال ددذي باطد د ب ددالحق م ددا ص دددو فب دددأ بالرج ددل فش ددهد أر ددع ش ددهادات ب دداهلل إن دده لم ددن الص ددادقين

والخامسددة أو لانددة هللا عليدده إو دداو مددن الكدداذبين اددم انددى بددالمرأة فشددهدت أر ددع شددهادات بدداهلل إندده لمددن

الكاذبين والخامسدة أو لضدب هللا عليهدا إو داو مدن الصدادقين ادم فدرو بينهمدا وفدي ال داب عدن سدهيل
بن سايد قال و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3179حدانا محمد بن بشار حدانا بن أبي عدي حدانا شام بدن حسداو حدداني عكرمدة عدن بدن
ع اح أو الل بن أمية قذب امرأته عند النبي صلى هللا عليده وسدلم بشدر بدن السدحماء فقدال رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم البينددة ومال حددد فددي رهددره قددال فقددال ددالل طددا رسددول هللا إذا رأب أحدددنا رجددال
على امرأته أبلتمل البيندة فجادل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول البيندة ومال فحدد فدي رهدره قدال

فقال الل والذي باط بالحق إني لصادو وليند لن فدي أمدري مدا ببدر رهدري مدن الحدد فند ل ل والدذبن

برموو أزواجهم ولم طكن لهدم شدهداء إال أن سدهم و فقد أر حتدى بلد ل والخامسدة أو لضدب هللا عليهدا إو
كدداو مددن الصددادقين و قددال فانصددرب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فارسددل إليهمددا فجدداءا فقددام ددالل بددن
أمية فشهد والنبي صلى هللا عليه وسلم طقدول إو هللا طالدم أو أحدد ما داذب فهدل منكمدا تائدب ادم قامدج
فش ددهدت فلم ددا ان ددج عن ددد الخامس ددة ل أو لض ددب هللا عليه ددا إو دداو م ددن الص ددادقين و ق ددالوا له ددا إنه ددا

موج ة فقال بن ع اح فتلكدات ونكسدج حتدى رنندا أو سدترجع فقالدج ال أفضدح قدومي سدائر اليدوم فقدال
النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم أبصددرو ا فد و جدداءت بده أكحددل الايندين سدداب اإلليتدين خدددلج السداقين فهددو
لشر بن السحماء فجاءت به ذل فقال النبي صلى هللا عليه وسلم لوال ما مضى مدن تداب هللا عد
وجل لكاو لنا ولها شاو قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدداو و كددذا روب ع دداد بددن منصددور ددذا الحدددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده مدن حددب

شدام بدن

عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا

عليه وسلم ورواه أبوب عن عكرمة مرسال ولم بذ ر فيه عن بن ع اح
[  ] 3180حددانا محمددود بدن لدديالو حددانا أبددو أسدامة عددن شدام بددن عدروة أخبرنددي أبدي عددن عائشددة
قالددج لمددا ذ ددر مددن شدداني الددذي ذ ددر ومددا علمددج بدده قددام رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي خطي ددا
فتشددهد وحمددد هللا وأانددى عليدده بمددا ددو أ لدده اددم قددال أمددا باددد أشدديروا علددي فددي أندداح أبن دوا أ لددي وهللا مددا
علمج على أ لي من سوء قط وأبنوا بمن وهللا ما علمج عليه مدن سدوء قدط وال دخدل بيتدي قدط إال وأندا
حاضدر وال لبددج فددي سد ر إال لداب ماددي فقددام سدداد بدن مادداذ رضددى هللا تاددالى عنده فقددال ائددذو لددي طددا
رسددول هللا أو أضددرب أعندداقهم وقددام رجددل مددن بنددي الخ د رق و انددج أم حسدداو بددن اابددج مددن ر ددط ذل د

الرجدل فقدال دذبج أمدا وهللا أو لدو دانوا مدن ا وح مدا أحببدج أو تضدرب أعنداقهم حتدى داد أو طكدوو
بين ا وح والخ رق شر في المسجد وما علمج بده فلمدا داو مسداء ذلد اليدوم خرجدج لد اا حداجتي

وماددي أم مسددطح فاطددرت فقالددج تاددل مسددطح فقلددج لهددا أي أم تسددبين ابن د فسددكتج اددم عطددرت الطانيددة
فقال ددج تا ددل مس ددطح فقل ددج له ددا أي أم تس ددبين ابند د فس ددكتج ا ددم عط ددرت الطالط ددة فقال ددج تا ددل مس ددطح

فانتهرتها فقلج لها أي أم تسبين ابن فقالج وهللا ما أس ه إال في فقلج فدي أي شديء قالدج ف قدرت لدي
الحدب

قلج وقد او ذا قالج نام وهللا لقد رجاج إلى بيتدي و داو الدذي خرجدج لده لدم أخدرق ال أجدد

منده قلدديال وال طيد ار ووعكددج فقلدج لرسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم أرسددلني إلدى بيددج أبدي فارسددل ماددي

الغالم فدخلج الدار فوجدت أم روماو فدي السد ل وأبدو بكدر فدوو البيدج طقد أر فقالدج أمدي مدا جداء بد طدا
بنيدة قالدج فاخبرتهددا وذ درت لهددا الحددب

فد ذا دو لددم ببلد منهددا مدا بلد مندي قالددج طدا بنيددة خ دي عليد

الشاو ف نده وهللا لقلمدا اندج امدرأة حسدناء عندد رجدل طحبهدا لهدا ضدرائر إال حسددنها وقيدل فيهدا فد ذا دي

لم ببل منها مدا بلد مندي قالدج قلدج وقدد علدم بده أبدي قالدج نادم قلدج ورسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
قالددج ناددم واسددتابرت و كيددج فسددمع أبددو بكددر صددوتي و ددو فددوو البيددج طق د أر فن د ل فقددال مددي مددا شددانها
قالددج بلغه ددا الددذي ذ ددر مددن ش ددانها ف اضددج عين دداه فق ددال أقسددمج عليد د طددا بني ددة إال رجاددج إل ددى بيتد د

فرجادج ولقدد جدداء رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم بيتدي فسدال عنددي خدادمتي فقالددج ال وهللا مدا علمددج
عليهدا عي دا إال أنهدا انددج ترقدد حتدى ندددخل الشداة فتاكدل خميرتهدا أو عجينتهددا وأنتهر دا بادا أصددحابه
فقددال اصدددقي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى أسددقطوا لهابدده فقالددج س د حاو هللا وهللا مددا علمددج
عليها إال ما طالم الصدائ علدى تبدر الدذ ب ا حمدر فبلد ا مدر ذلد الرجدل الدذي قيدل لده فقدال سد حاو
هللا وهللا مددا شد ج نددف أنطددى قددط قالددج عائشددة فقتددل شددهيدا فددي سددبيل هللا قالددج وأصد ح أبدواي عندددي

فلددم ب د اال حتددى دخددل علددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد صددلى الاصددر اددم دخددل وقددد اكتن نددي
أبواي عن طميني وعن شمالي فتشهد النبي صلى هللا عليه وسلم فحمدد هللا وأاندى عليده بمدا دو أ لده ادم
قدال أمدا باددد طدا عائشدة إو نددج قارفدج سددوءا أو رلمدج فتدو ي إلددى هللا فد و هللا طقبدل التو ددة عدن ع دداده

قالج وقد جاءت امرأة من ا نصار و ي جالسة بال اب فقلج أال تسدتحي مدن دذه المدرأة أو تدذ ر شدي ا
فددوعظ رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فالت ددج إلددى أبددي فقلددج أج دده قددال فمدداذا أقددول فالت ددج إلددى أمددي
فقلج أجيبيه قالج أقول ماذا قالج فلما لم طجي ا تشهدت فحمدت هللا وأانيج عليده بمدا دو أ لده ادم قلدج

أمددا وهللا ل د ن قلددج لكددم إنددي لددم أفاددل وهللا طشددهد إنددي لصددادقة مددا ذاه بنددافاي عنددد م لددي لقددد تكلمددتم
وأشدر ج قلددو كم ولد ن قلددج إنددي قددد فالدج وهللا طالددم أنددي لددم أفاددل لتقددولن إنهدا قددد بدداءت بدده علددى ن سددها
ومني وهللا ما أجد لدي ولكدم مدطال قالدج والتمسدج أسدم طاقدوب فلدم أقددر عليده إال أبدا بوسدف حدين قدال ل

فصبر جميل وهللا المستااو على ما تص وو و قالدج وأند ل علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن
ساعته فسكتنا فرفع عنه ومني تبين السرور في وجهه و و طمسح جبينه و قدول ال شدرب طدا عائشدة فقدد

أن ل هللا براءت قالج و نج أشدد مدا ندج لضد ا فقدال لدي أبدواي قدومي إليده فقلدج ال وهللا ال أقدوم إليده

وال أحمده وال أحمد ما ولكن احمد هللا الذي أن ل براءتي لقد سدماتموه فمدا أنكرتمدوه وال ليرتمدوه و اندج
عائشة تقول أما ز نب بنج جحل فاصمها هللا بدبنها فلم تقدل إال خيد ار وأمدا أختهدا حمندة فهلكدج فديمن
ل و او الذي بتكلم فيه مسطح وحساو بن اابج والمنافق عبد هللا بن أبي بن سدلول و دو الدذي داو
طسوسه و جماه و و الذي تولى بره منهم و وحمنة قالج فحلف أبدو بكدر أو ال بن دع مسدطحا بنافادة
أبدا فان ل هللا تاالى ذه ارطة ل وال طاتل أولوا ال ضدل مدنكم والسداة و إلدى اخدر ارطدة طاندي أبدا بكدر ل
أو بؤتوا أولي القر ى والمسداكين والمهداجر ن فدي سدبيل هللا و طاندي مسدطحا إلدى قولده ل أال تحبدوو أو

طغ ددر هللا لكددم وهللا ل ددور رحدديم و قددال أبددو بكددر بلددى وهللا طددا ر نددا إنددا لنحددب أو تغ ددر لنددا وعدداد لدده بمددا
كاو طصنع قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن حددب

شدام بدن وقدد رواه بدونل بدن

ب د ومامر ولير واحد عن ال ري عن عروة بن ال ير وسايد بن المسديب وعلقمدة بدن وقدا
وعبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة ذا الحدب

أطول من حدب

الليطدي

شام بن عروة وأتم

[  ] 3181حددانا محمددد بددن بشدار حدددانا بددن أبدي عدددي عددن محمدد بددن إسددحاو عدن عبددد هللا بددن أبددي

بكر عن عروة عن عائشة قالج لما ن ل عذري قام رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم علدى المنبدر فدذ ر
ذل وتال القراو فلما ن ل أمر برجلين وامرأة فضر وا حد م قال أبدو عيسدى دذا حددب

نارفه إال من حدب

محمد بن إسحاو

حسدن لر دب ال

باب ومن سورة ال رقاو
[  ] 3182بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمد بن بشار حدانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو
عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شدرحبيل عدن عبدد هللا قدال قلدج طدا رسدول هللا أي الدذنب أع دم
قال أو تجال هلل ندا و و خلق قال قلج ام ماذا قال أو تقتل ولده خشية أو ططام ماد قدال قلدج ادم
ماذا قال أو ت ني بحليلة جاره قال ذا حدب

حسن لر ب حدانا محمد بن بنددار حددانا عبدد الدرحمن

بن مهد ي حدانا ساياو عن منصور وا عمل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عدن عبدد هللا عدن
النبي صلى هللا عليه وسلم بمطله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3183حدانا عبد بن حميد حدانا سايد بن الر يع أبدو ز دد حددانا شدع ة عدن واصدل ا حددب عدن

أبددي وائددل عددن عبددد هللا قددال سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أي الددذنب أع ددم قددال أو تجاددل هلل
ندددا و ددو خلق د وأو تقتددل ولددده مددن أجددل أو طاكددل ما د أو مددن طاام د وأو ت نددي بحليلددة جدداره قددال

وتددال ددذه ارطددة ل والددذبن ال بدددعوو مددع هللا إله ددا اخددر وال طقتلددوو الددن ل التددي حددرم هللا إال ب ددالحق وال

ب ندوو ومدن ط ادل ذلد بلدق أاامدا طضداعف لده الادذاب بدوم ال يامدة و خلدد فيده مهاندا و قدال أبدو عيسددى
حددب

سداياو عدن منصدور وا عمدل أصدح مدن حددب

واصدل نده زاد إسدناده رجدال حددانا محمدد بددن

المطنى حدانا محمد بدن جا در عدن شدع ة عدن واصدل عدن أبدي وائدل عدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم نحوه قال و كذا روب شع ة عن واصل عن أبي وائل عن عبد هللا ولدم بدذ ر فيده عمدرو بدن
شرحبيل
باب ومن سورة الشاراء
[  ] 3184بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا أبو ا شا

أحمد بن المقددام الاجلدي حددانا محمدد بدن عبدد

الرحمن الط اوي حدانا شام بن عروة عدن أبيده عدن عائشدة قالدج لمدا ن لدج دذه ارطدة وأندذر عشديرت

ا قر ين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طدا صداية بندج عبدد المطلدب طدا فاطمدة بندج محمدد طدا بندي
عبد المطلب إني ال أمل لكم من هللا شي ا سلوني من مالي ما ش تم قال أبو عيسدى دذا حددب

صحيح و كذا روب و يع ولير واحد عن شام بدن عدروة عدن أبيده عدن عائشدة نحدو حددب

حسدن

محمدد بدن

عبددد الددرحمن الط دداوي روب باضددهم عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
مرسال ولم بذ ر فيه عن عائشة وفي ال اب عن علي وابن ع اح

[  ] 3185حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا ز ر ددا بددن عدددي حدددانا عبيددد هللا بددن عمددرو الرقددي عددن عبددد
المل بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبدي ر درة قدال لمدا ن لدج ل وأندذر عشديرت ا قدر ين و جمدع
رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم قر شدا فخدص وعدم فقدال طدا ماشدر قدر ل أنقدذوا أن سدكم مدن الندار فد ني
ال أمل لكم من هللا ض ار وال ن اا طدا ماشدر بندي عبدد منداب أنقدذوا أن سدكم مدن الندار فد ني ال أملد لكدم
مدن هللا ضد ار وال ن ادا طدا ماشدر بنددي قصدي أنقدذوا أن سدكم مدن الندار فد ني ال أملد لكدم ضد ار وال ن ادا طددا
ماشر بني عبد المطلب أنقذوا أن سكم من الندار فد ني ال أملد لكدم ضد ار وال ن ادا طدا فاطمدة بندج محمدد

أنقذي ن س من النار ف ني ال أمل ل ضد ار وال ن ادا إو لد رحمدا سدابلها بباللهدا قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه طارب من حدب

موسى طلحة حدانا علي بن حجدر حددانا

شايب بن ص واو عن عبد المل بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم نحوه بماناه

[  ] 3186ح دددانا عب ددد هللا ب ددن أب ددي ز ددادة ح دددانا أب ددو ز ددد ع ددن ع ددوب ع ددن قس ددامة ب ددن ز ي ددر ح دددانا

ا شاري قال لما ن ل ل وأندذر عشديرت ا قدر ين و وضدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إصد عيه فدي
أذنيه فرفع مدن صدوته فقدال طدا بندي عبدد منداب طدا صد احاه قدال أبدو عيسدى دذا حددب

الوجده مددن حدددب

لر دب مدن دذا

أبددي موسددى وقددد رواه باضددهم عددن عدوب عددن قسددامة بددن ز يددر عددن النبددي صددلى هللا

عليه وسلم مرسال ولم بذ روا فيه عن أبي موسى و و أصح ذاكدرت بده محمدد بدن إسدماعيل فلدم طارفده

من حدب

أبي موسى

باب ومن سورة النمل
[  ] 3187بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا روي بددن ع ددادة عددن حمدداد بددن سددلمة
عددن علددي بددن ز ددد عددن أوح بددن خالددد عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال تخددرق
الدابدة ماهدا خدداتم سدليماو وعصددا موسدى فتجلدو وجدده المدؤمن وتخددتم أندف الكدافر بالخدداتم حتدى إو أ ددل

الخواو ليجتماوو فيقول ا ا طا مؤمن و قال ا ا طا دافر و قدول دذا طدا دافر و دذا طدا مدؤمن قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب وقد روي ذا عن أبي ر رة عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدن ليدر

ذا الوجه في دابة ا ر

وفيه عن أبي أمامة وحذط ة بن أسيد

باب ومن سورة القصص
[  ] 3188بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمد بن بشار حددانا طحيدى بدن سدايد عدن ب دد بدن يسداو
حددداني أبددو حددازم ا شددجاي ددو ددوفي أسددمه سددلماو مددولى ع د ة ا شددجعية عددن أبددي ر درة رضددى هللا
تادالى عنده قدال قددال رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم لامده قددل ال إلده إال هللا أشدهد لد بهدا بدوم ال يامددة
فقال لدوال أو تايرندي قدر ل أو مدا طحملده عليده الجد ع قدررت بهدا عيند فدان ل هللا عد وجدل ل إند ال

تهددي مددن أحببدج ولكددن هللا بهدددي مدن طشدداء و قدال أبددو عيسددى دذا حدددب
من حدب

ب د بن يساو

حسدن لر ددب ال نارفدده إال

باب ومن سورة الانكبوت
[  ] 3189بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا محمددد بددن بشددار ومحمددد بددن المطنددى قدداال حدددانا محمددد بددن
جا ر حدانا شع ة ع ن سماه بن حرب قال سماج مصاب بن ساد طحدث عدن أبيده سداد قدال أن لدج
في أر ع اطات فذ ر قصة فقالدج أم سداد ألديل قدد أمدر هللا بدالبر وهللا ال أطادم طاامدا وال أشدرب شدرابا
حتى أموت أو تك ر قال فكانوا إذا أرادوا أو ططامو ا شجروا فا ا فن لج دذه ارطدة ل ووصدينا اإلنسداو
بوالدطه حسنا و ارطة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3190حدانا محمدود بدن لديالو حددانا أبدو أسدامة وعبدد هللا بدن بكيدر السدهمي عدن حداتم بدن أبدي
صدغيرة عددن سددماه بددن حدرب عددن أبددي صددالح عدن أم ددانة عددن النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم فددي قولدده

تاالى ل وتداتوو فدي ندادطكم المنكدر و قدال دانوا طخدذفوو أ دل ا ر
ذا حدب

حسن إنما نارفه من حدب

و سدخروو مدنهم قدال أبدو عيسدى

حاتم بدن أبدي صدغيرة عدن حددانا أحمدد بدن عبددة الضدبي حددانا

سليم بن أخضر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا اإلسناد نحوه
باب ومن سورة الروم
[  ] 3191بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا محمددد بددن خالددد بددن

عطمددة حدددانا عبددد هللا بددن عبددد هللا الجمحددي حدددانا بددن شددهاب ال ددري عددن عبيددد هللا بددن عت ددة عددن بددن

ع اح أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال بدي بكدر فدي مناح دة ل الدم للبدج الدروم و أال احتطدج
طا أبا بكر ف و ال ضع ما بين الطالث إلدى التسدع قدال أبدو عيسدى دذا حددب
عن عبيد هللا عن بن ع اح

لر دب مدن حددب

ال دري

[  ] 3192ح دددانا نص ددر ب ددن عل ددي الجهض ددمي ح دددانا الماتم ددر ب ددن س ددليماو ع ددن أبي دده ع ددن س ددليماو
ا عمددل عددن عطيددة عددن أبددي سددايد قددال لمددا دداو بددوم بدددر رهددرت الددروم علددى فددارح فاعجددب ذل د

المددؤمنين فن ل ددج ل الددم للب ددج الددروم و إل ددى قولدده ل ط ددري المؤمنددوو بنص ددر هللا و قددال ف ددري المؤمن ددوو
ب هدور الددروم علدى فددارح قدال ددذا حددب

حسددن لر دب مددن دذا الوجدده دذا قد أر نصدر بددن علدي للبددج

الروم
[  ] 3193حدددانا الحسددين بددن حر د

حدددانا مااو ددة بددن عمددرو عددن أبددي إسددحاو ال د اري عددن سدداياو

الطدوري عددن حبيددب بدن أبدي عمدرة عددن سدايد بددن جبيددر عدن بددن ع دداح فددي قدول هللا تاددالى ل الددم للبددج
الروم في أدنى ا ر

و قدال للبدج وللبدج داو المشدر وو طحبدوو أو ط هدر أ دل فدارح علدى الدروم

نهدم ومطدا م أ دل أواداو و داو المسدلموو طحبدوو أو ط هدر الدروم علدى فدارح نهدم أ دل تداب فددذ روه

بددي بكددر فددذ ره أبددو بكدر لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أمددا إنهددم سدديغلبوو فددذ ره أبددو بكددر لهددم
فقدالوا أجادل بيننددا و يند أجددال فد و رهرنددا داو لنددا دذا دذا ومو رهدرتم داو لكددم دذا و ددذا فجادل أجددل

خمل سنين فلم ط هروا فذ ر ذل للنبي صلى هللا عليه وسلم قدال أال جالتده إلدى دوو قدال أراه الاشدر

قددال أبددو سددايد وال ضددع مددا دوو الاشددر قددال اددم رهددرت الددروم باددد قددال فددذل قولدده تاددالى ل الددم للبددج
الددروم و إلددى قولدده ل ط ددري المؤمنددوو بنصددر هللا بنصددر مددن طشدداء و قددال سدداياو سددماج أنهددم رهددروا
عليهم بوم بدر قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب إنمدا نارفده مدن حددب

سداياو الطدوري

حبيب بن أبي عمرة
[  ] 3194حدانا محمدد بدن إسدماعيل حددانا إسدماعيل بدن أبدي أو دل حدداني بدن أبدي ال نداد عدن أبدي

ال ندداد عددن عددروة بددن ال يددر عددن نيددار بددن مكددرم ا سددلمي قددال لمددا ن لددج ل الددم للبددج الددروم فددي أدنددى
ا ر

و ددم مددن باددد للددبهم سدديغلبوو فددي بضددع سددنين و فكانددج فددارح بددوم ن لددج ددذه ارطددة قددا ر ن

للدروم و داو المسدلموو طحبدوو رهدور الدروم علديهم نهدم ومطدا م أ دل تداب وفدي ذلد قدول هللا تادالى ل

و وم ددذ ط ددري المؤمنددوو بنصددر هللا بنصددر مددن طشدداء و ددو الا د الددرحيم و فكانددج قددر ل تحددب رهددور
فددارح نهددم ومطددا م ليس دوا با ددل تدداب وال إطمدداو ب ا د

فلمددا أن د ل هللا تاددالى ددذه ارطددة خددرق أبددو بكددر

الصدبق رضى هللا تاالى عنه طصيح في نواحي مكة ل الم للبج الروم في أدنى ا ر

و دم مدن بادد

للبهم سيغلبوو في بضع سنين و قال ناح مدن قدر ل بدي بكدر فدذل بينندا و يدنكم زعدم صداح كم أو

الدروم سددتغلب فارسددا فدي بضددع سددنين أفدال ن ار ند علددى ذلد قدال بلددى وذلد قبدل تحددر م الر دداو فددارتهن

أبدو بكدر والمشدر وو وتواضداوا الر داو وقدالوا بدي بكدر دم تجادل ال ضدع ادالث سدنين إلدى تسدع سددنين

فسددم بيننددا و ين د وسددطا تنتهددي إليدده قددال فسددموا بيددنهم سددج سددنين قددال فمضددج السددج سددنين قبددل أو

ط هددروا فاخددذ المشددر وو ر ددن أبددي بكددر فلمددا دخلددج السددنة السدداباة ره درت الددروم علددى فددارح فادداب
المسددلموو علددى أبددي بكددر تسددمية سددج سددنين و هللا تاددالى قددال فددي بضددع سددنين قددال وأسددلم عنددد ذل د

ندداح طيددر ق ددال ددذا حدددب

الرحمن بن أبي ال ناد

ص ددحيح حسددن لر ددب مددن حدددب

ني ددار بددن مكددرم ال نارف دده إال مددن عب ددد

باب ومن سورة لقماو
[  ] 3195بسم هللا الرحم ن الرحيم حدانا قتي ة حدانا بكر بن مضر عن عبيد هللا بدن زحدر عدن علدي
بن ب د عدن القاسدم بدن عبدد الدرحمن و دو عبدد الدرحمن مدولى عبدد الدرحمن عدن أبدي أمامدة عدن رسدول
هللا صددلى هللا علي دده وسددلم ق ددال ال تبيا دوا القين ددات وال تش ددترو ن وال تالمددو ن وال خي ددر فددي تج ددارة ف دديهن

وامدنهن حدرام فدي مطددل ذلد أن لددج عليدده دذه ارطددة ل ومدن الندداح مددن طشدتري لهددو الحددب

ليضددل عددن

سدبيل هللا و إلدى اخدر ارطددة قدال أبدو عيسددى دذا حددب

لر دب إنمددا بدروب مدن حدددب

أمامدة والقاسدم اقددة وعلدي بدن ب ددد طضداف فدي الحدددب

قدال سدماج محمدددا طقدول القاسدم اقددة وعلدي بددن

ب د طضاف

القاسدم عدن أبددي

باب ومن سورة السجدة
[  ] 3196بس ددم هللا ال ددرحمن ال ددرحيم ح دددانا عب ددد هللا ب ددن أب ددي ز دداد ح دددانا عب ددد الا د د ب ددن عب ددد هللا
ا و سي عن سليماو بن بالل عن طحيى بن سايد عن أنل بن مالد أو دذه ارطدة ل تتجدافى جندو هم
عن المضاجع و ن لدج فدي انت دار دذه الصدالة التدي تددعى الاتمدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

صحيح لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

حسدن

[  ] 3197حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن أبددي ال ندداد عددن ا عددرق عددن أبددي ر درة ببل د بدده

النبددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم قددال ق ددال هللا تا ددالى أع ددددت لع ددادي الص ددالحين م ددا ال ع ددين رأت وال أذو
سماج وال خطر على قلب بشر وتصدبق ذلد فدي تداب هللا عد وجدل ل فدال تالدم ن دل مدا أخ دي لهدم

من قرة أعين ج اء بما انوا طاملوو و قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3198حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن مطرب بن طر ف وعبد المل و و بدن أبجدر سدماا
الشابي طقول سماج المغيرة بن شع ة على المنبر برفاه إلى رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إو

موسى عليه السالم سال ر ه فقال أي رب أي أ ل الجندة أدندى من لدة قدال رجدل طداتي باددما بددخل أ دل

الجندة الجنددة فيقدال لدده أدخدل الجنددة فيقددول يدف أدخددل وقدد ن لدوا منددازلهم وأخدذوا أخددذاتهم قدال فيقددال لدده

أترضددى أو طكددوو لد مددا دداو لملد مددن ملددوه الدددنيا فيقددول ناددم أي رب قددد رضدديج فيقددال لدده فد و ل د
ددذا ومطلدده ومطلدده ومطلدده فيقددول رضدديج أي رب فيقددال لدده فد و لد

ددذا وعشدرة أمطالدده فيقددول رضدديج أي

رب فيقال له ف و ل مع ذا ما اشتهج ن س ولدذت عيند قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وروب باضهم ذا الحدب

عن الشابي عن المغيرة ولم برفاه والمرفوع أصح

حسدن صدحيح

باب ومن سورة ا ح اب
[  ] 3199بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا صداعد الح ارندي حددانا ز يدر
أخبرندا قدابوح بددن أبدي ربيداو أو أبدداه حداده قدال قلنددا البدن ع داح أ أربددج قدول هللا عد وجددل ل مدا جاددل

هللا لرجددل مددن قلبددين فددي جوفدده و مددا عنددى بددذل قددال قددام نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بومددا طصددلي
فخطر خطرة فقال المنافقوو الذبن طصلوو ماه أال ترب إو له قلبين قل دا ماكدم وقل دا ماهدم فدان ل هللا ل

مددا جاددل هللا لرجددل مددن قلبددين فددي جوفدده و حدددانا عبددد بددن حميددد حددداني أحمددد بددن بددونل حدددانا ز يددر
نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

الحسن

[  ] 3200حدددانا أحمددد بددن محمددد حدددانا عبددد هللا بددن الم دداره أخبرنددا سددليماو بددن المغي درة عددن اابددج
عن أنل قال قدال عمدي أندل بدن النضدر سدميج بده لدم طشدهد بدد ار مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
فكبددر علددي فقددال أول مشددهد شددهده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لبددج عندده أمددا وهللا ل د ن أ ارنددي هللا
مشددهدا مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فيمددا باددد ليددر ن هللا مددا أصددنع قددال فهدداب أو طقددول لير ددا
فشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدوم أحدد مدن الادام القابدل فاسدتقبله سداد بدن ماداذ فقدال طدا أبدا

عمدرو أبدن قدال وا دا لددر ح الجندة أجدد ا دوو أحدد فقاتددل حتدى قتدل فوجدد فددي جسدده بضدع وامدانوو مددن

بين ضر ة وطانة ورمية فقالج عمتي الر يدع بندج النضدر فمدا عرفدج أخدي إال ببنانده ون لدج دذه ارطدة
ل رجدال صددقوا مدا عا ددوا هللا عليده فمدنهم مدن قضدى نح ده ومدنهم مدن بنت در ومدا بددلوا تبددبال و قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3201حددانا عبددد بددن حميددد حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددا حميددد الطو ددل عددن أنددل بددن مالد أو

عمه لاب عن قتال بدر فقال لبج عن أول قتال قاتله رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم المشدر ين لد ن

هللا أشهدني قتاال للمشر ين لير ن هللا يف أصنع فلما او بوم أحد انكشدف المسدلموو فقدال اللهدم إندي

أب د أر إلي د ممددا جدداء بدده دؤالء طانددي المشددر ين وأعتددذر إلي د ممددا طصددنع دؤالء طانددي أصددحابه اددم تقدددم

فل يه ساد فقال طا أخي ما فالج أنا ما فلم أستطع أو أصنع ما صنع فوجدد فيده بضدع وامدانوو مدن

ضدر ة بسدديف وطانددة بدرمح ورميددة بسددهم فكندا نقددول فيدده وفدي أصددحابه ن لددج ل فمدنهم مددن قضددى نح دده
ومددنهم مددن بنت ددر و قددال ب ددد طانددي ددذه ارطددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأسددم عمدده

أنل بن النضر
[  ] 3202حدددانا عبددد القدددوح بددن محمددد القطدداو ال صددري حدددانا عمددرو بددن عاصددم عددن إسددحاو بددن
طحيى بن طلحة عن موسدى بدن طلحدة قدال دخلدج علدى مااو دة فقدال أال أبشدره قلدج بلدى قدال سدماج
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول طلحددة ممددن قضددى نح دده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
نارفه إال من ذا الوجه ومنما روي عن موسى بن طلحة عن أبيه

لر ددب ال

[  ] 3203حدددانا أبددو ر ددب حدددانا بددونل بددن بكيددر عددن طلحددة بددن طحيددى عددن موسددى وعيسددى ابنددي
طلحدة عدن أبيهمددا طلحدة أو أصدحاب رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم قدالوا ع اربدي جا ددل سدله عمددن
قضى نح ه من و و انوا ال طجترئوو على مسالته بوقرونه و هابونه فساله ا ع اربدي فداعر
ساله فاعر

عنده ادم

عنه ام إني اطلاج من باب المسجد وعلدي ايداب خضدر فلمدا ارندي رسدول هللا صدلى هللا

عليه وس لم قال أبن السائل عمن قضى نح ه قدال أندا طدا رسدول هللا قدال دذا ممدن قضدى نح ده قدال دذا
حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

بونل بن بكير

[  ] 3204حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عطمدداو بددن عمددر عددن بددونل بددن ب ددد عددن ال ددري عددن أبددي

سلمة عن عائشة رضى هللا تاالى عنها قالدج لمدا أمدر رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بتخييدر أزواجده

بدأني فقال طا عائشة إني ذاكر ل أم ار فال علي أو ال تستاجلي حتى تستامري أبو د قالدج وقدد علدم

أو أب دواي لددم طكونددا ليددامراني ب ارقدده قالددج اددم قددال إو هللا تاددالى طقددول ل طددا أبهددا النبددي قددل زواج د إو
كنتن تدردو الحيداة الددنيا وز نتهدا فتادالين و حتدى بلد ل للمحسدنات مدنكن أجد ار ع يمدا و فقلدج فدي أي
ذا أستامر أبوي ف ني أر د هللا ورسدوله والددار ارخدرة وفادل أزواق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مطدل مدا

فالج قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روي ذا أطضا عن ال دري عدن عدروة عدن عائشدة

رضى هللا تاالى عنها
[  ] 3205حدانا قتي ة حدانا محمدد بدن سدليماو ا صدبهاني عدن طحيدى بدن عبيدد عدن عطداء بدن أبدي
ر داي عددن عمددر بددن أبددي سددلمة ر يددب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لمددا ن لددج ددذه ارطددة علددى النبددي
صدلى هللا عليده وسدلم ل إنمدا بر دد هللا ليدذ ب عدنكم الدرجل أ دل البيدج و طهدر م تطهيد ار و فدي بيدج أم
سلمة فدعا فاطمة وحسدنا وحسدينا فجللهدم بكسداء وعلدي خلدف رهدره فجللهدم بكسداء ادم قدال اللهدم دؤالء

أ ددل بيتددي فاذ ددب عددنهم الددرجل وطهددر م تطهي د ار قالددج أم سددلمة وأنددا ماهددم طددا نبددي هللا قددال أنددج علددى
مكان وأنج على خير قال ذا حدب

لر ب من حدب

عطاء عن عمر بن أبي سلمة

[  ] 3206حدانا عبد بن حميد حدانا ع او بن مسلم حدانا حماد بدن سدلمة أخبرندا علدى بدن ز دد عدن
أنددل بددن مال د أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو طمددر ب دداب فاطمددة سددتة أشددهر إذا خددرق إلددى
صددالة ال جددر طقددول الصددالة طددا أ ددل البيددج ل إنمددا بر ددد هللا ليددذ ب عددنكم الددرجل أ ددل البيددج و طهددر م
تطهي ار و قال ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه إنما نارفده مدن حددب

حمداد بدن قدال وفدي ال داب

عن أبي الحمراء وماقل بن طسار وأم سلمة
[  ] 3207حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا داود بددن ال رقدداو عددن داود بددن أبددي نددد عددن الشددابي عددن
عائشة رضى هللا تاالى عنها قالج لو او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اتمدا شدي ا مدن الدوحي لكدتم
ذه ارطة ل ومذ تقول للذي أنادم هللا عليده وأنامدج عليده و بدالاتق فاعتقتده ل أمسد عليد زوجد واتدق

هللا وتخ ددي فددي ن س د مددا هللا مبدطدده وتخشددى الندداح وهللا أحددق أو تخشدداه و إلددى قولدده ل و دداو أمددر هللا
م ادوال و وم و رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لمددا ت وجهددا قددالوا تد وق حليلددة ابندده فددان ل هللا تاددالى ل مددا
كاو محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخداتم النبيدين و و داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

تبناه و و صغير فلب

حتى صدار رجدال طقدال لده ز دد بدن محمدد فدان ل هللا ل ادعدو م ربدائهم دو أقسدط

عند هللا ف و لم تالموا اباء م ف خوانكم في الدبن ومواليكم و فالو مدولى فدالو وفدالو أخدو فدالو ل دو
أقسددط عنددد هللا و طانددي أعدددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب قددد روي عددن داود بددن أبددي نددد عددن

الشابي عن مسروو عن عائشة قالج لو او النبدي صدلى هللا عليده وسدلم اتمدا شدي ا مدن الدوحي لكدتم
ذه ارطة ل ومذ تقول للذي أنام هللا عليه وأنامج عليه و ارطة ذا الحدرب لدم بدرو بطولده حددانا بدذل

عبد هللا بن واضح الكوفي حدانا عبد هللا بن إدر ل عن داود بن أبي ند

[  ] 3208ح دددانا محم ددد ب ددن أب دداو ح دددانا ب ددن أب ددي ع دددي ع ددن داود ب ددن أب ددي ن ددد ع ددن الش ددابي ع ددن

مسدروو عددن عائشددة رضددى هللا تاددالى عنهددا قالددج لددو دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اتمددا شددي ا مددن
الدوحي لكددتم دذه ارطددة صدحيح ل ومذ تقددول للدذي أناددم هللا عليده وأنامددج عليده و ارطددة قدال ددذا حدددب
حسن
[  ] 3209حدانا قتي ة حددانا طاقدوب بدن عبدد الدرحمن عدن موسدى بدن ع دة عدن سدالم عدن بدن عمدر
قال ما نا ندعو ز د بن حاراة إال ز د بن محمد حتى ن ل القراو ل ادعدو م ربدائهم دو أقسدط عندد هللا
و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3210حدانا الحسن بن ق عة بصري حدانا مسدلمة بدن علقمدة عدن داود بدن أبدي ندد عدن عدامر

الشابي في قول هللا ع وجل ل ما او محمد أبا أحد مدن رجدالكم و قدال مدا داو ليعديل لده فديكم ولدد
ذر
[  ] 3211حدددانا عب ددد بددن حمي ددد ح دددانا محمددد ب ددن طيددر ح دددانا س ددليماو بددن طي ددر عددن حس ددين ع ددن

عكرمددة عددن أم عمددارة ا نصددار ة أنهددا أتددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددج مددا أرب ددل شدديء إال

للرج د ددال وم د ددا أرب النس د دداء ب د ددذ رو بش د دديء فن ل د ددج د ددذه ارط د ددة ل إو المس د ددلمين والمس د ددلمات والم د ددؤمنين
والمؤمنات و ارطة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ومنما طارب ذا الحدب

من ذا الوجه

[  ] 3212حدانا عبد بن حميد حددانا محمدد بدن ال ضدل أحمدد بدن عبددة الضدبي حددانا حمداد بدن ز دد
عن اابج عن أنل قال ن لدج دذه ارطدة ل وتخ دي فدي ن سد مدا هللا مبدطده وتخشدى النداح و فدي شداو
ز نب بنج جحدل جداء ز دد طشدكو فهدم بطالقهدا فاسدتامر النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال النبدي صدلى
هللا عليه وسلم أمس علي زوج وأتق هللا قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

[  ] 3213حدانا عبد بن حم يد حدانا محمد بن ال ضل حدانا حماد بن ز دد عدن اابدج عدن أندل قدال

ن لج ذه ارطة في ز نب بنج جحل ل فلما قضى ز د منها وط ار زوجناكهدا و قدال فكاندج ت خدر علدى

أزواق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم تقددول زوجكددن أ لكددن وزوجنددي هللا مددن فددوو س د ع سددماوات قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3214حدانا عبد بن حميدد حددانا عبيدد هللا بدن موسدى عدن إسدرائيل عدن السددي عدن أبدي صدالح
عن أم انة بندج أبدي طالدب قالدج خطبندي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فاعتدذرت إليده فادذرني ادم
أن د ل هللا تاددالى ل إنددا أحللنددا ل د أزواج د الالتددي اتيددج أجددور ن ومددا ملكددج طمين د ممددا أفدداء هللا علي د

و نددات عمد و نددات عمات د و نددات خالد و نددات خاالتد الالتددي دداجرو ما د وامدرأة مؤمنددة إو و بددج
ن سددها للنبددي و ارطددة قالددج فلددم أكددن أحددل لدده نددي لددم أ دداجر نددج مددن الطلقدداء قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح ال أعرفه إال من ذا الوجه من حدب

السدي

حدانا عبد حددانا روي عدن عبدد الحميدد بدن بهدرام عدن شدهر بدن حوشدب قدال قدال بدن ع داح رضدى هللا
تاددالى عنهمددا نه ددى رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وس ددلم عددن أصددناب النس دداء إال مددا دداو مددن المؤمن ددات
المهداجرات قددال ل ال طحدل لد النسداء مددن باددد وال أو تبددل بهددن مدن أزواق ولددو أعج د حسددنهن إال مددا

ملكددج طمين د و فاح دل هللا فتيدداتكم المؤمنددات ل وام درأة مؤمنددة إو و بددج ن سددها للنبددي و وحددرم ددل ذات
دبن لير اإلسالم ام قال ل ومن طك ر باإلطماو فقد حد ط عملده و دو فدي ارخدرة مدن الخاسدر ن و وقدال
ل طا أبها النبي إنا أحللنا ل أزواج الالتي اتيج أجور ن وما ملكج طميند ممدا أفداء هللا عليد و إلدى
قوله ل خالصة لد مدن دوو المدؤمنين و وحدرم مدا سدوب ذلد مدن أصدناب النسداء قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن إنما نارفه من حدب

حنبل ال باح بحدب

عبد الحميد بدن بهدرام سدماج أحمدد بدن الحسدن طقدول قدال أحمدد بدن

عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب

[  ] 3216حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو بدن عيينددة عدن عمدرو عدن عطداء قدال قالدج عائشدة مددا
مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى أحل له النساء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3217حدانا محمد بن المطندى حددانا أشدهل بدن حداتم قدال بدن عدوو حدداناه عدن عمدرو بدن سدايد
عن أنل بن مال قال نج عند النبي صلى هللا عليه وسلم فاتى باب امرأة عرح بهدا فد ذا عندد ا قدوم
فانطلق فقضى حاجته واحت ل فرجدع وقدد خرجدوا قدال فددخل وأرخدى بينندا و ينده سدت ار قدال فذ رتده بدي

طلحددة قددال فقددال لد ن دداو مددا تقددول ليند لن فددي ددذا شدديء فن لددج اطددة الحجدداب ددذا حدددب
ذا الوجه

لر ددب مددن

[  ] 3218حددانا قتي دة حددانا جا در بددن سدليماو الضد اي عدن الجادد بددن عطمداو عدن أندل بدن مالد
رضى هللا تاالى عنه قال ت وق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل با له قدال فصدناج أمدي أم سدليم
حيسا فجالته فدي تدور فقالدج طدا أندل أذ دب بهدذا إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدل باطدج إليد
بها أمي و ي تقرئ السالم وتقول إو ذا ل منا ل قليل طا رسول هللا قدال فدذ بج بهدا إلدى رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم فقلج إو أمي تقرئ السالم وتقول إو ذا منا ل قليدل فقدال ضداه ادم قدال أذ دب
فادع لي فالنا وفالنا وفالنا ومن لقيج فسمى رجاال قال فدعوت مدن سدمى ومدن لقيدج قدال قلدج ندل
عددد م دم دانوا قددال ز داء االامائدة قددال وقدال لدي رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم طددا أندل دات التددور

قددال فدددخلوا حتددى امددتألت الص د ة والحج درة فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ليتحلددق عش درة عش درة
ولياكل ل إنساو مما بليه قدال فداكلوا حتدى شد اوا قدال فخرجدج طائ دة ودخلدج طائ دة حتدى أكلدوا لهدم

قددال فقددال لددي طددا أنددل أرفددع قددال فرفاددج فمددا أدري حددين وضدداج دداو أكطددر أم حددين رفاددج قددال وجلددل

م ددنهم طوائ ددف بتح ددداوو ف ددي بي ددج رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ورس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم
جدالل وزوجتده موليدة وجههدا إلددى الحدائط فطقلدوا علدى رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم فخدرق رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم فسلم على نسائه ادم رجدع فلمدا أروا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدد رجدع رندوا
أنهم قد اقلوا عليده قدال فابتددروا ال داب فخرجدوا لهدم وجداء رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حتدى أرخدى

السددتر ودخددل وأنددا جددالل فددي الحج درة فلددم بلب د

إال طسددي ار حتددى خددرق علددي وأن لددج ددذه ارطددات فخددرق

رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فقد أر ن علدى النداح ل طدا أبهدا الدذبن امندوا ال تددخلوا بيدوت النبدي إال أو
بدؤذو لكدم إلدى طادام ليدر ندارر ن إنداه و إلدى اخدر ارطدة قدال الجادد قدال أندل أندا أحددث النداح عهدددا

بهدذه ارطددات وحجددبن نسداء رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم قددال أبددو عيسددى دذا حدددب

حسددن صددحيح

والجادد دو بدن عطمداو و قدال دو بدن دبندار و كنددى أبدا عطمداو بصدري و دو اقدة عندد أ دل الحدددب

روب

عنه بونل بن عبيد وشع ة وحماد بن ز د
[  ] 3219حددانا عمدر بددن إسدماعيل بددن مجالدد حددداني أبدي عددن بيداو عددن أندل بددن مالد رضددى هللا
تاددالى عن دده ق ددال بن ددى رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وسددلم ب ددامرأة م ددن نس ددائه فارس ددلني ف دددعوت قوم ددا إل ددى
الطاددام فلمددا أكل دوا وخرج دوا قددام رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم منطلقددا قبددل بيددج عائشددة ف درأب رجلددين
جالسين فانصرب راجاا قام الرجالو فخرجدا فدان ل هللا عد وجدل ل طدا أبهدا الدذبن امندوا ال تددخلوا بيدوت

النبي إال أو بؤذو لكم إلدى طادام ليدر ندارر ن إنداه و وفدي الحددب

قصدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن لر ب من حدب

بياو وروب اابج عن أنل ذا الحدب

بطوله

[  ] 3220حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مال عن نعيم بدن عبدد هللا المجمدر

أو محمد بن عبد هللا بن ز د ا نصاري وعبد هللا بن ز د الذي او أري النداء بالصالة أخبدره عدن أبدي

مساود ا نصاري أنه قال أتانا رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم ونحدن فدي مجلدل سداد بدن ع دادة فقدال
له بشير بن ساد أمرنا هللا أو نصلي علي فكيدف نصدلي عليد قدال فسدكج رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم حتددى تمنينددا أندده لددم طسدداله اددم قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قول دوا اللهددم صددل علددى محمددد
وعلى ال محمد ما صدليج علدى إبدراييم و داره علدى محمدد وعلدى ال محمدد مدا بار دج علدى إبدراييم
في الاالمين إند حميدد مجيدد والسدالم مدا قدد علمدتم قدال وفدي ال داب عدن علدي وأبدي حميدد و ادب بدن
عج درة وطلحددة بددن عبيددد هللا وأبددي سددايد وز ددد بددن خارجددة و قددال حاراددة و ر دددة قددال ددذا حدددب

حسددن

صحيح
[  ] 3221حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا روي بددن ع ددادة عددن عددوب عددن الحسددن ومحمددد وخددالح عددن

أبدي ر درة عدن النبددي صدلى هللا عليده وسددلم أو موسدى عليده السدالم دداو رجدال حييدا سددتي ار مدا بدرب مددن

جلده شيء استحياء منه فاذاه من أذاه من بندي إسدرائيل فقدال مدا طسدتتر دذا السدتر إال مدن عيدب بجلدده
إمددا بددر

وممددا أدره وممددا افددة ومو هللا ع د وجددل أراد أو ببرئدده ممددا قددالوا ومو موسددى عليدده السددالم خددال

بوما وحده فوضع ايابه علدى حجدر ادم التسدل فلمدا فدرغ أقبدل إلدى ايابده لياخدذ ا ومو الحجدر عددا بطو ده
فاخذ موسدى عصداه فطلدب الحجدر فجادل طقدول ادو ي حجدر ادو ي حجدر حتدى انتهدى إلدى مدف مدن بندي

إس درائيل ف درأوه عر انددا أحسددن الندداح خلقددا وأب درأه ممددا ددانوا طقولددوو قددال وقددام الحجددر فاخددذ او دده ول سدده

وط ق بالحجر ضر ا باصاه فحهللا إو بالحجر لندبا من أار عصاه االادا أو أر ادا أو خمسدا فدذل قولده
تاالى طابها ل الدذبن امندوا ال تكوندوا الدذبن اذوا موسدى فبدرأه هللا ممدا قدالوا و داو عندد هللا وجيهدا و قدال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روب من لير وجه عن أبدي ر درة عدن صدلى هللا عليده وسدلم

وفيه عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ومن سورة س ا بسم هللا الرحمن الرحيم
[  ] 3222حدانا أبو ر ب وعبد بن حميد ولير واحد قالوا أخبرندا أبدو أسدامة عدن الحسدن بدن الحكدم

النخاددي حدددانا أبددو سددبرة النخاددي عددن فددروة بددن مسددي الم درادي قددال أتيددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
فقلددج طددا رسددول هللا أال أقاتددل مددن أدبددر مددن قددومي بمددن أقبددل مددنهم فدداذو لددي فددي قتددالهم وأمرنددي فلمددا

خرجج من عنده سدال عندي مدا فادل الغطي دي فداخبر أندي قدد سدرت قدال فارسدل فدي أادري فردندي فاتيتده

و ددو فددي ن ددر مددن أصددحابه فقددال أدع القددوم فمددن أسددلم مددنهم فاقبددل مندده ومددن لددم طسددلم فددال تاجددل حتددى
أحدددث إلي د قددال وأن د ل فددي س د ا مددا أن د ل فق دال رجددل طددا رسددول هللا ومددا س د ا أر
بددار

أو ام درأة قددال لدديل

وال ام درأة ولكندده رجددل ولددد عش درة مددن الاددرب فتيددامن مددنهم سددتة وتشدداءم مددنهم أر اددة فامددا الددذبن

تشاءموا فلخم وجذام ولساو وعاملة وأما الذبن تيامنوا فا زد وا شار وو وحمير ومذحج وأنمدار و نددة
فقال رجل طدا رسدول هللا ومدا أنمدار قدال الدذبن مدنهم خدطام و جيلدة وروي دذا عدن بدن ع داح عدن النبدي
صلى هللا عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3223حددانا بددن أبدي عمددر حددانا سدداياو عدن عمددرو بدن دبنددار عدن عكرمددة عدن أبددي ر درة عددن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا قضددى هللا فددي السددماء أم د ار ض در ج المالئكددة باجنحتهددا خضدداانا
لقولدده انهددا سلسددلة علددى ص د واو ف د ذا ل ف د ع عددن قلددو هم قددالوا مدداذا قددال ر كددم قددالوا الحددق و ددو الالددي

الكبير و قال والشياطين باضهم فوو باا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3224حددانا نصددر بدن علددي الجهضدمي حدددانا عبدد ا علددى حددانا مامددر عدن ال ددري عدن علددي
بددن حسددين عددن بددن ع دداح قددال بينمددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم جددالل فددي ن ددر مددن أصددحابه إذ

رمددي بددنجم فاسددتنار فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا نددتم تقولددوو لمطددل ددذا فددي الجا ليددة إذا

رأبتمدوه قدالوا ندا نقدول طمدوت ع ديم أو بولدد ع ديم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ف نده ال برمدى
به لموت أحد وال لحياته ولكن ر نا ع وجل إذا قضى أم ار س ح له حملدة الادرح ادم سد ح أ دل السدماء
الددذبن بلددونهم اددم الددذبن بلددونهم حتددى ببل د التسددبيح إلددى ددذه السددماء اددم سددال أ ددل السددماء السادسددة أ ددل

السماء الساباة ماذا قال ر كم قال فيخبرونهم ادم طسدتخبر أ دل دل سدماء حتدى ببلد الخبدر أ دل السدماء

الدددنيا و ختطددف الشددياطين السددمع فيرمددوو فيقددذفونها إلددى أوليددائهم فمددا جدداءوا بدده علددى وجهدده فهددو حددق

ولكنهم طحرفوو و دوو قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روي دذا الحددب

عدن ال دري

عن علي بن الحسين عن بن ع اح عن رجال من ا نصار قالوا نا عند النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
فذ ر نحوه بماناه حدانا بذل الحسين بن حر

حدانا الوليد بن مسلم حدانا ا وزاعي

باب ومن سورة المالئكة
[  ] 3225بسدم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا أبدو موسددى محمددد بددن المطنددى ومحمدد بددن بشددار قدداال حدددانا
محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن الوليددد بددن عي د ار أندده سددمع رجددال مددن ا يددف طحدددث عددن رجددال مددن

كندة عن أبي سايد الخدري عن النبي صلى هللا عليده وسدلم أنده قدال فدي دذه ارطدة ل ادم أوراندا الكتداب
الذبن اصط ينا من ع ادنا فمنهم رالم لن سه ومنهم مقتصدد ومدنهم سدابق بدالخيرات و قدال دؤالء لهدم

بمن لة واح دة و لهم في الجنة قال ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ومن سورة طل
[  ] 3226بسم هللا الرحمن الرحيم حددانا محمدد بدن وز در الواسدطي حددانا إسدحاو بدن بوسدف ا زرو

عددن سدداياو الطددوري عددن أبددي نض درة عددن أبددي سددايد الخدددري قددال انددج بنددو سددلمة فددي ناحيددة المدبنددة
فد ارادوا النقلددة إلددى قددرب المسددجد فن لددج ددذه ارطددة ل إنددا نحددن نحيددي المددوتى ونكتددب مددا قدددموا وااددار م و
فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو ااددار م تكتددب فلددم بنتقل دوا قددال ددذا حدددب
حدب

الطوري وأبو ساياو و طر ف السادي

حسددن لر ددب مددن

[  ] 3227حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عدن إبدراييم التيمدي عدن أبيده عدن أبدي ذر قدال
قال دخلج المسجد حين لابج الشمل والنبي صلى هللا عليده وسدلم جدالل فقدال النبدي صدلى هللا عليده
وسلم أتدري طا أبا ذر أبن تذ ب ذه قال قلدج هللا ورسدوله أعلدم قدال ف نهدا تدذ ب فتسدتاذو فدي السدجود
فيؤذو لها و انها قد قيل لها اطلاي من حي

ج ج فتطلع من مغر ها قدال ادم قد أر ذلد مسدتقر لهدا قدال

وذل قراءة عبد هللا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة الصافات
[  ] 3228بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا أحمد بن عبدة الضبي حدانا ماتمر بدن سدليماو حددانا ليد

بدن أبددي سددليم عددن بشدر عدن أنددل بددن مالد قدال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مددا مددن داع دعددا
إلى شيء إال او موقوفا بوم ال يامدة الزمدا بده ال ط ارقده ومو دعدا رجدل رجدال ادم قد أر قدول هللا ل وق دو م

إنهم مس ولوو ما لكم ال تناصروو و قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 3229حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا الوليددد بددن مسددلم عددن ز يددر بددن محمددد عددن رجددل عددن أبددي
الااليددة عددن أبددي بددن اددب قددال سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن قددول هللا تاددالى ل وأرسددلناه

إلى مائة ألف أو ب دوو و قال عشروو أل ا قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 3230حدانا محمد بدن المطندى حددانا محمدد بدن خالدد بدن عطمدة حددانا سدايد بدن بشدير عدن قتدادة
عن الحسن عن سدمرة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدي قدول هللا ل وجالندا ذر تده دم ال داقين و قدال

حام وسام و اف

ذا قال أبو عيسى طقال طافج و اف

لر ب ال نارفه إال من حدب

بالتاء والطداء و قدال ط د

قدال و دذا حددب

حسدن

سايد بن بشير

[  ] 3231حدانا بشر بن مااذ الاقدي حدانا ب د بن زر ع عن سايد بن أبدي عرو دة عدن قتدادة عدن
الحسددن عددن سددمرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال سددام أبددو الاددرب وحددام أبددو الحد ل و اف د

أبددو

الروم
باب ومن سورة
[  ] 3232بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمدود بدن لديالو وعبدد بدن حميدد الماندى واحدد قداال حددانا

أبدو أحمددد حدددانا سداياو عددن ا عمددل عدن طحيددى قددال عبدد ددو بددن ع داد عددن سددايد بدن جبيددر عددن بددن
ع اح قال مر

أبو طالب فجاءته قر ل وجاءه النبي صلى هللا عليده وسدلم وعندد أبدي طالدب مجلدل

رجل فقام أبو جهل ي طمناه وشكوه إلى أبي طالب فقال طا بن أخي مدا تر دد مدن قومد قدال إندي أر دد
منهم لمة واحدة تدبن لهم بها الارب وتؤدي إليهم الاجم الج ة قال لمة واحددة قدال لمدة واحددة قدال

طددا عددم طقول دوا ال إلدده إال هللا فقددالوا إلهددا واحدددا مددا سددمانا بهددذا فددي الملددة ارخ درة إو ددذا إال اخددتالو قددال
فن د ل فدديهم الق دراو ل

والق دراو ذي الددذ ر بددل الددذبن ددروا فددي ع د ة وشددقاو و إلددى قولدده ل مددا سددمانا

بهدذا فدي الملددة ارخدرة إو ددذا إال اخدتالو و قددال أبدو عيسددى دذا حدددب
عن ساياو عدن ا عمدل نحدو دذا الحددب

عن ساياو نحوه عن ا عمل

حسدن وروب طحيددى بدن سددايد

وقدال طحيدى بدن عمدارة حددانا بنددار حددانا طحيدى بدن سدايد

[  ] 3233حددانا سدلمة بدن شدبيب وعبدد بدن حميدد قداال حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن أبدوب عدن
أبي قالبة عن بن ع داح قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أتداني الليلدة ر دي ت داره وتادالى فدي

أحسن صورة قال أحس ه في المنام فقال طا محمد ل تدري فيم طختصم المدأل ا علدى قدال قلدج ال قدال
فوضع بده بين ت ي حتى وجدت برد ا بين ادبي أو قدال فدي نحدري فالمدج مدا فدي السدماوات ومدا فدي

ا ر

قال طا محمد ل تدري فيم طختصم المأل ا علدى قلدج نادم قدال فدي الك دارات والك دارات المكد

في المساجد باد الصدلوات المشدي علدى ا قددام إلدى الجماعدات ومسد اغ الوضدوء فدي المكداره ومدن فادل
ذل عداح بخيدر ومدات بخيدر و داو مدن خطي تده يدوم ولدتده أمده وقدال طدا محمدد إذا صدليج فقدل اللهدم

إني أسدال فادل الخيدرات وتدره المنكدرات وحدب المسداكين ومذا أردت بع داده فتندة فان ضدني إليد ليدر

م تددوو قددال والدددرجات إفشدداء السددالم ومطاددام الطاددام والصددالة بالليددل والن داح نيددام قددال أبددو عيسددى وقددد
ذ روا بين أبي قالبة و ين بن ع اح في ذا الحدب

اللجالق عن بن ع اح

رجال وقد رواه قتادة عن أبي قالبة عن خالدد بدن

[  ] 3234محمد بن بشار حدانا مااذ بن شام حدداني أبدي عدن قتدادة عدن أبدي قالبدة عدن خالدد بدن
اللجددالق عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أتدداني ر ددي فددي أحسددن صددورة فقددال طددا

محمد قلج لبي ر ي وسادط قدال فديم طختصدم المدأل ا علدى قلدج ر دي ال أدري فوضدع بدده بدين ت دي
فوجددت برد دا بدين اددبي فالمدج مدا بدين المشددرو والمغدرب قدال طدا محمدد فقلدج لبيد رب وسدادط قددال

فيم طختصم المأل ا على قلج في الدرجات والك ارات وفي نقل ا قدام إلى الجماعدات ومسد اغ الوضدوء
فددي المكرو ددات وانت ددار الصددالة باددد الصددالة ومددن طحددافظ علدديهم عدداح بخيددر ومددات بخيددر و دداو مددن
ذنو ه يوم ولدته أمه قال ذا حددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده قدال وفدي ال داب عدن ماداذ بدن جبدل

وعبد الرحمن بن عائل عن النبي صلى هللا عليه وسلم وقد روي ذا الحدب

عدن ماداذ بدن جبدل عدن

النبي صلى هللا عليه وسدلم بطولده وقدال إندي ناسدج فاسدتطقلج نومدا ف أربدج ر دي فدي أحسدن صدورة فقدال

فيم طختصم المأل ا على
[  ] 3235حددانا محمدد بدن بشدار حددانا ماداذ بدن دانة حددانا أبدو دانة اليشدكري حددانا جهضدم بددن

عبددد هللا عددن طحي ددى بددن أب ددي طيددر ع ددن ز ددد ب ددن سددالم عددن أب ددي سددالم ع ددن عبددد ال ددرحمن بددن ع ددائل
الحضددرمي أندده حدادده عددن مال د بددن طخددامر السكسددكي عددن مادداذ بددن جبددل رضددى هللا تاددالى عندده قددال

احت د ل عنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ذات لددداة عددن صددالة الص د ح حتددى دددنا نت دراءب عددين

الشددمل فخددرق سددر اا فطددوب بالصددالة فصددلى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وتجددوز فددي صددالته فلمددا
سددلم دعددا بصددوته قددال لنددا علددى مصددافكم مددا أنددتم اددم ان تددل إلينددا اددم قددال أمددا إنددي سدداحداكم مددا ح سددني
عنكم الغداة إني قمج من الليل فتوضات وصليج مدا قددر لدي فناسدج فدي صدالتي حتدى اسدتطقلج فد ذا
أندا بر دي ت داره وتادالى فدي أحسدن صدورة فقدال طددا محمدد قلدج لبيد رب قدال فديم طختصدم المدأل ا علددى
قلج ال أدري قالها االاا قال فرأبتده وضدع ده بدين ت دي حتدى وجددت بدرد أناملده بدين اددبي فتجلدى لدي

كدل شديء وعرفدج فقدال طدا محمددد قلدج لبيد رب قدال فديم طختصدم المددأل ا علدى قلدج فدي الك دارات قددال
مددا ددن قلددج مشددي ا قدددام إلددى الحسددنات والجلددوح فددي المسدداجد باددد الصددلوات ومس د اغ الوضددوء حددين
الكر هدات قدال فديم قلدج إطادام الطادام ولدين الكدالم والصدالة بالليدل والنداح نيدام قدال سدل قدل اللهدم إندي

أس ددال فا ددل الخيد درات وت ددره المنكد درات وح ددب المس دداكين وأو تغ ددر ل ددي وترحمن ددي ومذا أردت فتن ددة ق ددوم

فتوفني لير م توو أسال ح

وحب من طح د وحدب عمدل طقدرب إلدى ح د قدال رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسدلم إنهدا حدق فادرسدو ا ادم تالمو دا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
إسماعيل عن ذا الحدب

دذا حددب

حسدن صدحيح سدالج محمدد بدن

حسدن صدحيح وقدال دذا أصدح مدن حددب

الوليدد بدن مسدلم عدن

عبد الرحمن بن ب د بن جابر قال حدانا خالدد بدن اللجدالق حدداني عبدد الدرحمن بدن عدائل الحضدرمي
قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددذ ر الحدددب

و ددذا ليددر مح ددوم كددذا ذ ددر الوليددد فددي

حدبطدده عددن عبددد الددرحمن بددن عددائل قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وروب بشددر بددن بكددر

عدن عبددد الدرحمن بددن ب دد بددن جدابر ددذا الحدددث بهدذا اإلسددناد عدن عبددد الدرحمن بددن عدائل عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم و ذا أصح وعبد الرحمن بن عائل لم طسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم
باب ومن سورة ال مر
[  ] 3236بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عدن محمدد بدن عمدرو بدن علقمدة
عدن طحيدى بدن عبدد الددرحمن بدن حاطدب عدن عبدد هللا بددن ال يدر عدن أبيده قدال لمددا ن لدج ل ادم إنكدم بددوم

ال يامة عند ر كم تختصموو و قال ال ير طا رسول هللا أتكدرر عليندا الخصدومة بادد الدذي داو بينندا فدي
الدنيا قال نام فقال إو ا مر إذا لشدبد قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3237حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا ح دداو بددن ددالل وسددليماو بددن حددرب وحجدداق بددن منهددال قددالوا

حددانا حمدداد بددن سددلمة عدن اابددج عددن شددهر بدن حوشددب عددن أسددماء بندج ب ددد قالددج سددماج رسددول هللا

صلى هللا عليده وسدلم طقد أر ل طدا ع دادي الدذبن أسدرفوا علدى أن سدهم ال تقنطدوا مدن رحمدة هللا إو هللا طغ در
الذنوب جمياا و وال ب الي قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

اابدج عدن

شدهر بدن قددال وشدهر بددن حوشدب بددروي عدن أم سددلمة ا نصدار ة وأم سددلمة ا نصدار ة ددي أسدماء بنددج
ب د

[  ] 3238حدانا محمد بن بشار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا سداياو حدداني منصدور وسدليماو عدن
إبراييم عن عبيدة عن عبد هللا قدال جداء بهدودي إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال طدا محمدد إو هللا
طمس د السددماوات علددى إص د ع وا رضددين علددى إص د ع والج ددال علددى إص د ع والخالئددق علددى إص د ع اددم
طقددول أنددا المل د قددال فضددح النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى بدددت نواجددذه قددال ل ومددا قدددروا هللا حددق
قدره و قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3239حدانا محمد بدن بشدار حددانا طحيدى بدن سدايد حددانا فضديل بدن عيدا

عدن منصدور عدن

إبراييم عن عبيدة عن عبد هللا قال فضح النبي صلى هللا عليه وسلم تاج ا وتصدطقا قدال دذا حددب
حسن صحيح
[  ] 3240حدانا عبد هللا بن عبد الدرحمن أخبرندا محمدد بدن الصدلج حددانا أبدو دبندة عدن عطداء بدن
السدائب عدن أبددي الضدحى عددن بدن ع دداح قدال مددر بهدودي بددالنبي صدلى هللا عليدده وسدلم فقددال لده النبددي
صدلى هللا عليدده وسددلم طددا بهددودي حدددانا فقددال يددف تقددول طددا أبددا القاسددم إذا وضددع هللا السددماوات علددى ذه

وا ر

علددى ذه والمدداء علددى ذه الج ددال علددى ذه وسددائر الخلددق علددى ذه وأشددار أبددو جا ددر محمددد بددن

الصدلج بخنصدره أوال اددم تدابع حتدى بلد اإلبهدام فدان ل هللا ل ومددا قددروا هللا حدق قدددره و قدال أبدو عيسددى
دذا حددب

حسددن لر دب صددحيح ال نارفده مددن حددب

بدن ع دداح إال مدن ددذا الوجده وأبددو دبندة اسددمه

طحيدى بدن المهلدب قدال أربدج محمدد بدن إسدماعيل روب دذا الحددب

عدن الحسدن بدن شدجاع عدن محمدد

بن الصلج
[  ] 3241حدانا سو د بن نصر حدانا عبد هللا بن الم اره عن عن سة بن سايد عدن حبيدب بدن أبدي

عمدرة عددن مجا ددد قددال قددال بددن ع دداح أتدددري مددا سدداة جهددنم قلددج ال قددال أجددل وهللا مددا تدددري حددداتني

عائشددة أنهددا سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن قولدده ل وا ر

جمياددا ن ضددته بددوم ال يامددة

والسددموات مطو ددات بيميندده و قددال قلددج فددابن الندداح بوم ددذ طددا رسددول هللا قددال علددى جسددر جهددنم وفددي
الحدب

قصة قال ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 3242حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن داود بددن أبددي نددد عددن الشددابي عددن مسددروو عددن

عائش ددة أنه ددا قال ددج ط ددا رس ددول هللا ل وا ر

جميا ددا ن ض ددته ب ددوم ال يام ددة والس ددموات مطو ددات بيمين دده و

فابن المؤمنوو بوم ذ قال على الصراط طا عائشة ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3243حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عدن مطدرب عدن عطيدة الادوفي عدن أبدي سدايد الخددري

ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ي ددف أنا ددم وق ددد ال ددتقم ص دداحب الق ددرو الق ددرو وحن ددى جبهت دده

وأصددغى سددماه بنت ددر أو بددؤمر أو بددن د فيددن د ق ددال المسددلموو فكيددف نقددول طددا رسددول هللا قددال قولد دوا

حسددبنا هللا وناددم الو يددل تو لنددا علددى هللا ر نددا ور مددا قددال سدداياو علددى هللا تو لن دا قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن وقد رواه ا عمل أطضا عن عطية عن أبي سايد

[  ] 3244حدانا أحمد بن منيع حدانا إسدماعيل بدن إبدراييم أخبرندا سدليماو التيمدي عدن أسدلم الاجلدي

عددن بشددر بددن شددغاب عددن عبددد هللا بددن عمددر رضددى هللا تاددالى عنهمددا قددال قددال أع اربددي طددا رسددول هللا مددا

الصور قال قرو بن د فيه قال ذا حدب

حسن إنما نارفه من حدب

سليماو التيمي

[  ] 3245حدانا أبو ر ب حدانا عبدة بن سليماو حدانا محمد بدن عمدرو حددانا أبدو سدلمة عدن أبدي
ر د درة ق ددال ق ددال به ددودي بس ددوو المدبن ددة ال وال ددذي اص ددط ى موس ددى عل ددى ال ش ددر ق ددال فرف ددع رج ددل م ددن

ا نصار بده فص بها وجهه قال تقول دذا وفيندا نبدي هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم ل ون د في الصور فصاق مدن فدي السدماوات ومدن فدي ا ر

إال مدن شداء هللا ادم ن دد

فيه أخرب ف ذا م نيام بن روو و فاكوو أول مدن رفدع أرسده فد ذا موسدى اخدذ بقائمدة مدن قدوائم الادرح

فال أدري أرفع رأسه قبلي أو او ممن استطنى هللا ومن قال أنا خير من بدونل بدن متدى فقدد دذب قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3246حدددانا محمددود بددن لدديالو وليددر واحددد قددالوا حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا الطددوري أخبرنددي أبددو

إسحاو أو ا لر أبا مسلم حداه عن أبي سايد وأبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسدلم قدال بندادي
مناد إو لكم أو تحيوا فال تموتوا أبدا ومو لكم أو تصحوا فال تسدقموا أبددا ومو لكدم أو تشدبوا فدال تهرمدوا

أبدا ومو لكم أو تناموا فال ت اسوا أبدا فذل قوله تادالى ل وتلد الجندة التدي أوراتمو دا بمدا ندتم تاملدوو

و قال أبو عيسى وروب بن الم اره وليره ذا الحدب

عن الطوري ولم برفاه

باب ومن سورة المؤمن
[  ] 3247بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمد بن بشار حدانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو

عن منصور وا عمدل عدن ذر عدن طسديع الحضدرمي عدن النامداو بدن بشدير قدال سدماج النبدي صدلى

هللا عليده وسدلم طقدول الددعاء ددو الع دادة ادم قد أر ل وقدال ر كددم ادعدوني أسدتجب لكددم إو الدذبن طسددتكبروو
عن ع ادتي سيدخلوو جهنم داخر ن و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة حم السجدة
[  ] 3248بسدم هللا الددرحمن الدرحيم حدددانا بدن أبددي عمددر حددانا سدداياو عدن منصددور عدن مجا ددد عددن

أبددي مامددر عددن بددن مسدداود قددال اختصددم عنددد البيددج االاددة ن ددر قرشددياو واق ددي أو اقايدداو وقرشددي قلدديال
فقه قلدو هم طيد ار شدحم بطدونهم فقدال أحدد م أتدروو أو هللا طسدمع مدا نقدول فقدال ارخدر طسدمع إذا جهرندا

وال طسددمع إذا أخ ينددا وقددال ارخددر إو دداو طسددمع إذا جهرنددا ف ندده طسددمع إذا أخ ينددا فددان ل هللا ل ومددا نددتم

تستتروو أو طشهد عليكم سماكم وال أبصار م وال جلود م و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3249حدددانا ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن عمددارة بددن عميددر عددن عبددد الددرحمن بددن

ب د قال قال عبد هللا نج مسدتت ار باسدتار الكع دة فجداء االادة ن در طيدر شدحم بطدونهم قليدل فقده قلدو هم
قرشددي وختندداه اقايدداو اق ددي وختندداه قرشددياو فتكلم دوا بكددالم لددم أفهمدده فقددال أحددد م أتددروو أو هللا طسددمع

كالمنددا ددذا فقددال ارخددر إنددا إذا رفانددا أص دواتنا سددماه ومذا لددم نرفددع أص دواتنا لددم طسددماه فقددال ارخددر إو
سمع منه شي ا سدماه لده فقدال عبدد هللا فدذ رت ذلد للنبدي صدلى هللا عليده وسدلم فدان ل هللا ل ومدا ندتم

تسددتتروو أو طشددهد علدديكم سددماكم وال أبصددار م وال جلددود م و إلددى قولدده ل فاص د حتم مددن الخاسددر ن و
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن

ا عمل عن عمارة بن عمير عن و ب بن ر ياة عن عبد هللا نحوه
[  ] 3250حدانا أبو ح ص عمرو بن علدي ال دالح حددانا أبدو قتي دة مسدلم بدن قتي دة حددانا سدهل بدن
أبي ح م القطياي حدانا اابج البنداني عدن أندل بدن مالد أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قد أر ل إو
الذبن قالوا ر نا هللا ادم اسدتقاموا و قدال قدد قدال النداح ادم در أكطدر م فمدن مدات عليهدا فهدو ممدن اسدتقام

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجده سدماج أبدا زرعدة طقدول روب ع داو

عددن عمددرو بددن علددي حدددبطا و ددروب فددي ددذه ارطددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وأبددي بكددر وعمددر

رضى هللا تاالى عنهما مانى استقاموا
باب ومن سورة حماسق
[  ] 3251بسدم هللا الدرحمن الدرحيم حدددانا بنددار حددانا محمددد بدن جا در حددانا شددع ة عدن عبدد الملد
بن ميسرة قال سماج طاوسا قال س ل بن ع داح عدن دذه ارطدة ل قدل ال أسدالكم عليده أجد ار إال المدودة
فددي القر ددى و فقددال سددايد بددن جبيددر قر ددى ال محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال بددن ع داح أعجلددج إو
رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم لدم طكدن بطدن مددن قدر ل إال داو لده فدديهم ق اربدة فقدال إال أو تصدلوا مددا

بينددي و يددنكم مددن الق اربددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن بددن

ع اح
[  ] 3252حدانا عبدد بدن حميدد حددانا عمدرو بدن عاصدم حددانا عبيدد هللا بدن الدوازع حدداني شديد مدن
بندي مدرة قدال قدددمج الكوفددة فداخبرت عددن بددالل بدن أبددي بددردة فقلدج إو فيدده لماتبد ار فاتيتده و ددو محبددوح
فدي داره التددي قددد دداو بنددي قدال ومذا ددل شدديء مندده قددد تغيددر مدن الاددذاب والضددرب ومذا ددو فددي قشدداح

فقلج الحمد هلل طا بالل لقد رأبت وأنج تمر بنا تمس بان د مدن ليدر ا دار وأندج فدي حالد

دذا اليدوم

فقدال ممدن أندج فقلددج مدن بندي مدرة بدن ع داد فقدال أال أحدددا حددبطا عسدى هللا أو بن اد بده قلدج ددات
قال حداني أبي أبو بردة عن أبيه أبدي موسدى أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال طصديب عبددا
نك ددة فمددا فوقهددا أو دونهددا إال بددذنب ومددا طا ددو هللا عندده أكطددر قددال وق د أر ل ومددا أصددابكم مددن مصددي ة ف مددا
كسبج أبدطكم و ا و عن طير و قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب ومن سورة ال خرب
[  ] 3253بسدم هللا الددرحمن الددرحيم حددانا عبددد بددن حميددد حددانا محمددد بددن بشددر و الدى بددن عبيددد عددن
حجاق بن دبنار عن أبي لالب عن أبدي أمامدة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا ضدل قدوم
باد دب انوا عليه إال أوتوا الجدل ام تال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم دذه ارطدة ل مدا ضدر وه لد

إال جدددال بددل ددم قددوم خصددموو و قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حجاق بن دبنار وحجاق اقة مقارب الحدب

حسددن صددحيح إنمددا نارفدده مددن حدددب

وأبو لالب اسمه ح ور

باب ومن سورة الدخاو
[  ] 3254بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا عبددد المل د بددن إب دراييم الجدددي

حدانا شع ة عن ا عمل ومنصور سماا أبا الضحى طحدث عن مسدروو قدال جداء رجدل إلدى عبدد هللا
فقدال إو قاصددا طقددص طقددول إندده طخددرق مددن ا ر

الددخاو فياخددذ بمسددامع الك ددار و اخددذ المددؤمن هي ددة

ال ام قال فغضب و او متك ا فجلل ادم قدال إذا سد ل أحدد م عمدا طالدم فليقدل بده قدال منصدور فليخبدر
بدده ومذا سد ل عمددا ال طالددم فليقددل هللا أعلددم فد و مددن علددم الرجددل إذا سد ل عمددا ال طالددم أو طقددول هللا أعلددم

فد و هللا تادالى قدال لنبيدده ل قدل مدا أسددالكم عليده مدن أجددر ومدا أندا مددن المتكل دين و إو رسدول هللا صددلى
هللا عليه وسلم لما رأب قر شا استاصدوا عليده قدال اللهدم أعندي علديهم بسد ع سد ع بوسدف فاخدذتهم سدنة
فحصج ل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة وقال أحدد ما الا دام قدال وجادل طخدرق مدن ا ر

هي دة

الدخاو فاتاه أبو ساياو قال إو قوم قد لكوا فادع هللا لهم قال فهذا لقولده ل بدوم تداتي السدماء بددخاو

مبين طغشى الناح ذا عدذاب ألديم و قدال منصدور دذا لقولده ل ر ندا اكشدف عندا الادذاب إندا مؤمندوو و

فهل طكشف عذاب ارخرة قد مضى ال طشة والل ام الدخاو وقدال أحدد ما القمدر وقدال ارخدر الدروم قدال

أبو عيسى والل ام طاني بوم بدر قال و ذا حدب
[  ] 3255حدانا الحسدين بدن حر د

حسن صحيح

حددانا و يدع عدن موسدى بدن عبيددة عدن ب دد بدن أبداو عدن أندل

بدن مالد قددال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم مددا مدن مدؤمن إال ولدده بابداو بداب طصدداد منده عملدده

و اب بن ل منه رزقه ف ذا مات بكيا عليه فدذل قولده عد وجدل ل فمدا بكدج علديهم السدماء وا ر
كانوا من ر ن و قال أبو عيسى ذا حددب

ومدا

لر دب ال نارفده مرفوعدا إال مدن دذا الوجده وموسدى عبيددة

و د بن أباو الرقاشي طضا او في الحدب
باب ومن سورة ا حقاب
[  ] 3256بس م هللا الرحمن الرحيم حدانا علي بن سايد الكندي حددانا أبدو محيداة عدن عبدد الملد بدن

عمير عن بن أخي عبدد هللا بدن سدالم لمدا أر دد عطمداو جداء عبدد هللا بدن سدالم فقدال لده عطمداو مدا جداء
ب قال ج ج فدي نصدره قدال اخدرق إلدى النداح فداطرد م عندي ف ند خدارق خيدر لدي مند داخدل فخدرق
عبددد هللا إلددى الندداح فقددال أبهددا الندداح إندده دداو اسددمي فددي الجا ليددة فددالو فسددماني رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم عبد هللا ون ل فدي اطدات مدن تداب هللا ن لدج فدي ل وشدهد شدا د مدن بندي إسدرائيل علدى مطلده

فامن واستكبرتم إو هللا ال بهدي القوم ال المين و ون لدج فدي ل قدل دى بداهلل شدهيدا بيندي و يدنكم ومدن
عنده علم الكتاب و إو هلل سدي ا مغمدودا عدنكم ومو المالئكدة قدد جداورتكم فدي بلدد م دذا الدذي ند ل فيده

نبدديكم فدداهلل هللا فددي ددذا الرجددل إو تقتلددوه فددحهللا إو قتلتمددوه لتطددردو جيدرانكم المالئكددة ولتسددالن سدديف هللا
المغمدود عدنكم فددال طغمدد إلددى بدوم ال يامددة قدال فقددالوا اقتلدوا اليهددودي واقتلدوا عطمدداو قدال أبددو عيسدى ددذا
حدب

حسن لر ب وقد رواه شدايب بدن صد واو عدن عبدد الملد بدن عميدر عدن بدن محمدد بدن عبدد هللا

بن سالم عن جده عبد هللا بن سالم
[  ] 3257حدانا عبد الدرحمن بدن ا سدود أبدو عمدرو ال صدري حددانا محمدد بدن ر يادة عدن بدن جدر ج
عددن عطدداء عددن عائشددة رضددى هللا تاددالى عنهددا قالددج دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا رأب مخيلددة

أقبددل وأدبددر ف د ذا مطددرت سددري عندده قالددج فقلددج لدده فقددال ومددا أدري لالدده مددا قددال ل فلمددا رأوه عارضددا
مستقبل أودبتهم قالوا ذا عار

ممطرنا و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3258حددانا علدي بدن حجدر أخبرندا إسدماعيل بددن إبدراييم عدن داود عدن الشدابي عدن علقمدة قددال
قلج البن مساود رضدى هللا تادالى عنده دل صدحب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ليلدة الجدن مدنكم أحددا
قال ما صح ه مندا أحدد ولكدن قدد افتقددناه ذات ليلدة و دو بمكدة فقلندا التيدل أو اسدتطير مدا فادل بده فبتندا
بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أص حنا أو داو فدي وجده الصد ح إذا نحدن بده طجدة مدن قبدل حدراء قدال
فذ روا له الذي انوا فيه فقال أتاني داعي الجن فاتيتهم فقدرأت علديهم فدانطلق فا ارندا أادر م وأادر نيدرانهم

قددال الشددابي وسددالوه ال د اد و ددانوا مددن جددن الج درة فقددال ددل ع ددم بددذ ر اسددم هللا عليدده طقددع فددي أبدددطكم

أوفر ما او لحما و دل بادرة أو روادة علدف لددوابكم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدال تسدتنجوا

بهما ف نهما زاد إخوانكم الجن قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة محمد صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3259بسم هللا الرحمن الرحيم حددانا عبدد بدن حميدد حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن ال دري
عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عندده ل واسددتغ ر لددذن

وللمددؤمنين والمؤمنددات و فقددال

النبددي صددلى هللا علي دده وسددلم إنددي س ددتغ ر هللا فددي اليددوم س د اين م درة قددال ددذا حدددب

حسددن ص ددحيح

و روب عن أبي ر درة أطضدا عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إندي السدتغ ر هللا فدي اليدوم مائدة مدرة

وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إنددي سددتغ ر هللا فددي اليددوم مائددة م درة ورواه
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ر رة
[  ] 3260حدانا عبد بن حميدد حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا شديد مدن أ دل المدبندة عدن الادالء بدن عبدد

الدرحمن عدن أبيده عدن أبدي ر درة قدال تدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بومدا دذه ارطدة ل ومو تتولدوا
طسددتبدل قومددا ليددر م اددم ال طكون دوا أمطددالكم و قددالوا ومددن طسددتبدل بنددا قددال فضددرب رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم علددى منكددب سددلماو اددم قددال ددذا وقومدده ددذا وقومدده قددال ددذا حدددب

روب عبد هللا بن جا ر أطضا ذا الحدب

لر ددب فددي إسددناده وقددد

عن الاالء بن عبد الرحمن

[  ] 3261حدددانا علددي بددن حجددر أن انددا إسددماعيل بددن جا ددر حدددانا عبددد هللا بددن جا ددر بددن نجدديح عددن
الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي ر درة أندده قدال قددال نداح مددن أصدحاب رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم طا رسول هللا مدن دؤالء الدذبن ذ در هللا إو توليندا اسدتبدلوا بندا ادم لدم طكوندوا أمطالندا قدال و داو
سلماو بجنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فضدرب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فخدذ سدلماو

قددال ددذا وأصددحابه والددذي ن سددي بيددده لددو دداو اإلطمدداو منوطددا بالطر ددا لتناولدده رجددال مددن فدارح قددال أبددو

عيسى وعبد هللا بدن جا در بدن نجديح دو والدد علدي بدن المددبني وقدد روب علدي بدن حجدر عدن عبدد هللا
بددن جا ددر الكطيددر وحدددانا علددي بهددذا الحدددب

عددن إسددماعيل بددن جا ددر عددن عبددد هللا بددن جا ددر وحدددانا

بشر بن مااذ حدانا عبد هللا بن جا ر عن الاالء نحوه إال أنه قال مالق بالطر ا

باب ومن سورة ال تح
[  ] 3262بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن خالد بدن عطمدة حددانا مالد
بن أنل عن ز د بن أسلم عن أبيه قدال سدماج عمدر بدن الخطداب رضدى هللا تادالى عنده طقدول ندا مدع
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي باددا أس د اره فكلمددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فسددكج اددم
كلمته فسكج ام لمته فسكج فحر ج راحلتدي فتنحيدج وقلدج اكلتد أمد طدا بدن الخطداب ند رت رسدول

هللا صلى هللا عليده وسدلم ادالث مدرات دل ذلد ال طكلمد مدا أخلقد أو بند ل فيد قدراو قدال فمدا نشدبج
أو سماج صارخا طصرخ بي قال فج ج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال طا بدن الخطداب لقدد أند ل
علدي ددذه الليلدة سددورة مدا أحددب أو لدي منهددا مدا طلاددج عليده الشددمل إندا فتحنددا لد فتحددا مبيندا قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب ورواه باضهم عن مال مرسال

[  ] 3263حددانا عبددد بدن حميددد حددانا عبددد الدرزاو عددن مامدر عددن قتدادة عددن أندل رضددى هللا تاددالى
عنه قال ن لج على النبي صلى هللا عليه وسلم ل ليغ ر ل هللا ما تقددم مدن ذن د ومدا تداخر و مرجاده
من الحدببية فقال النبي صلى هللا عليه وسدلم لقدد ن لدج علدي اطدة أحدب إلدي ممدا علدى ا ر

ادم ق أر دا

النبي صلى هللا عليه وسلم عليهم فقالوا ني ا مر ا طا نبي هللا قد بين هللا ل ماذا ط ادل بد فمداذا ط ادل

بنددا فن لددج عليدده ل لي دددخل المددؤمنين والمؤمنددات جن ددات تجددري مددن تحتهددا ا نه ددار و حتددى بل د ل ف ددو از
ع يما و قال ذا حدب

سن صحيح وفيه عن مجمع بن جار ة

[  ] 3264حدانا عبد بن حميد حداني عبد الرزاو عدن مامدر حدداني سدليماو بدن حدرب حددانا حمداد
بددن سددلمة عددن اابددج عددن أنددل أو امددانين ي طدوا علددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأصددحابه مددن
جبل التنعديم عندد صدالة الصد ح و دم بر ددوو إو طقتلدوه فاخدذوا أخدذا فداعتقهم رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم فان ل هللا ل و و الذي ف أبدبهم عنكم وأبدطكم عنهم و ارطدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن

صحيح
[  ] 3265حدددانا الحسددن بددن ق عددة ال صددري حدددانا سدداياو بددن حبيددب عددن شددع ة عددن اددو ر عددن أبيدده

عن الط يل بن أبي بن اب عدن أبيده عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ل وألد مهم لمدة التقدوب و قدال
ال إله إال هللا قدال دذا حددب

لر دب ال نارفده مرفوعدا إال مدن حددب

الحسدن بدن ق عدة قدال وسدالج أبدا

زرعة عن ذا الحدب

فلم طارفه مرفوعا إال من ذا الوجه

باب ومن سورة الحجرات
[  ] 3266بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمدد بدن المطندى حددانا مؤمدل بدن إسدماعيل حددانا ندافع بدن

عمددر بددن جميددل الجمحددي حددداني بددن أبددي مليكددة حددداني عبددد هللا بددن ال يددر أو ا قددرع بددن حددابل قدددم
على النبي صلى هللا عليه وسلم فقال أبو بكر طا رسول هللا اسدتامله علدى قومده فقدال عمدر ال تسدتامله
طددا رسددول هللا فتكلمددا عنددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى ارت اددج أص دواتهما فقددال أبددو بكددر لامددر مددا

أردت إال خالفدي قددال مددا أردت خالفد قددال فن لددج ددذه ارطدة ل طددا أبهددا الددذبن امندوا ال ترفادوا أصدواتكم
فددوو صددوت النبددي و فكدداو عمددر بددن الخطدداب باددد ذل د إذا تكلددم عنددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لددم
طسددمع المدده حتددى طسددت همه قددال ومددا ذ ددر بددن ال يددر جددده طانددي أبددا بكددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن لر ب وقد روب باضهم عن بن أبي مليكة مرسل ولم بذ ر فيه عن عبد هللا بن ال ير
[  ] 3267حددانا أبددو عمددار الحسددين بددن حر د

حدددانا ال ضددل بددن موسددى عدن الحسددين بددن واقددد عددن

أبي إسحاو عن البدراء بدن عدازب فدي قولده ل إو الدذبن بنادوند مدن وراء الحجدرات أكطدر م ال طاقلدوو و

قال فقام رجدل فقدال طدا رسدول هللا إو حمددي ز دن ومو ذمدي شدين فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ذاه

هللا قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3268حدانا عبدد هللا بدن إسدحاو الجدو ري ال صدري حددانا أبدو ز دد عدن شدع ة عدن داود بدن أبدي
نددد قددال سددماج الشددابي طحدددث عددن أبددي جبي درة بددن الضددحاه قددال دداو الرجددل منددا طكددوو لدده اإلسددمين

والطالاة فيدعى ب اضها فاسى أو طكره قال فن لدج ل وال تنداب وا با لقداب و قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح أبو جبيرة و أخو اابج بن الضدحاه خلي دة أنصداري وأبدو ز دد سدايد بدن الر يدع صداحب

الهروي بصري اقة حدانا أبو سلمة طحيى بن خلف حدانا بشر بن الم ضل عن داود بدن أبدي ندد عدن
الشا بي عن أبي جبيرة بن الضحاه نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3269حدانا عبد بن حميدد حددانا عطمداو بدن عمدر عدن المسدتمر بدن الر داو عدن أبدي نضدرة قدال

قد أر أبددو سددايد الخدددري ل واعلمدوا أو فدديكم رسددول هللا لددو ططدياكم فددي طيددر مددن ا مدر لانددتم و قددال ددذا

نبيكم صلى هللا عليه وسلم بوحى إليه وخيار أئمدتكم لدو أطداعهم فدي طيدر مدن ا مدر لانتدوا فكيدف بكدم
اليددوم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب قددال علددي بددن المدددبني سددالج طحيددى بددن سددايد

القطاو عن المستمر بن الر او فقال اقة
[  ] 3270حدانا علي بن حجر أخبرنا عبد هللا بدن جا در حددانا عبدد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر أو

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطدب النداح بدوم فدتح مكدة فقدال طدا أبهدا النداح إو هللا قدد أذ دب عدنكم
عبيددة الجا ليددة وتاارمهددا بوبائهددا فالندداح رجددالو بددر تقددي ددر م علددى هللا وفدداجر شددقي ددين علددى هللا
والنداح بندو ادم وخلدق هللا ادم مدن تدراب قدال هللا ل طدا أبهدا النداح إندا خلقنداكم مدن ذ در وأنطدى وجالندداكم
شدداو ا ون ائددل لتاددارفوا إو أكددرمكم عنددد هللا أتقدداكم إو هللا عل دديم خبيددر و قددال أبددو عيسددى ددذا ح دددب
لر ددب ال نارفدده مددن حدددب

عبددد هللا بددن دبنددار عددن بددن عمددر إال مددن ددذا الوجدده عبددد هللا بددن جا ددر

طضداف ضددا ه طحيدى بددن ماددين وليدره وعبددد هللا بددن جا در ددو والددد علدي بددن المدددبني قدال وفددي ال دداب
عن أبي ر رة وابن ع اح

[  ] 3271حدددانا ال ضددل بددن سددهل ا عددرق ال غدددادي وليددر واحددد قددالوا حدددانا بددونل بددن محمددد عددن
سددالم بددن أبددي مطيددع عددن قتددادة عددن الحسددن عددن سددمرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الحسددب

المال والكدرم التقدوب قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حدب

حسدن صدحيح لر دب ال نارفده إال مدن دذا الوجده مدن

سالم بن أبي مطيع

باب ومن سورة و
[  ] 3272بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا بددونل بددن محمددد حدددانا شددي او عددن

قتادة حدانا أنل بن مالد أو نبدي هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال تد ال جهدنم تقدول ل دل مدن م دد و

حتى طضع فيهدا رب الاد ة قدمده فتقدول قدط قدط وع تد و د وي باضدها إلدى بادا قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه وفيه عن أبي ر رة

باب ومن سورة الذار ات

[  ] 3273بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو بن عيينة عن سدالم عدن عاصدم

بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ر ياة قال قددمج المدبندة فددخلج علدى رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم فددذ رت عنددده وافددد عدداد فقلددج أعددوذ بدداهلل أو أكددوو مطددل وافددد عدداد قددال رسددول هللا صددلى هللا

عليده وسددلم ومددا وافددد عدداد قدال فقلددج علددى الخبيددر سددقطج إو عددادا لمدا أقحطددج باطددج قدديال فند ل علددى
بكر بن مااو ة فسقاه الخمر ولنته الجرادتاو ام خرق بر د ج ال مهرة فقدال اللهدم إندي لدن اتد لمدر ا
فاداو دده وال سددير فافادطدده فاسددق عبددده مددا نددج مس د يه واسددق مادده بكددر بددن مااو ددة طشددكر لدده الخمددر

التي سقاه فرفع له سحابات فقيل له اختر إحدا ن فاختار السوداء مدنهن فقيدل لده خدذ ا رمدادا رمدددا ال
تذر من عاد أحدا وذ ر أنه لم برسل علديهم مدن الدر ح إال قددر دذه الحلقدة طاندي حلقدة الخداتم ادم قد أر ل

إذ أرسدلنا علديهم الدر ح الا ديم مدا تدذر مدن شدديء أتدج عليده إال جالتده دالرميم و ارطدة قدال أبدو عيسددى

وقددد روب ليددر واحددد ددذ ا الحدددب

عددن سددالم أبددي المنددذر عددن عاصددم أبددي النجددود عددن أبددي وائددل عددن

الحارث بن حساو و قال له الحارث بن ب د
[  ] 3274حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا ز ددد بددن ح دداب حدددانا سددالم بددن سددليماو النحددوي أبددو المنددذر

حدددانا عاصددم بددن أبددي النجددود عددن أبددي وائددل عددن الحددارث بددن ب ددد ال كددري قددال قدددمج المدبنددة فدددخلج
المسددجد ف د ذا ددو لددا

بالندداح ومذا ارطددات سددود تخ ددق ومذا بددالل متقلددد السدديف بددين بدددي رسددول هللا

صدلى هللا عليده وسدلم قلددج مدا شداو النداح قددالوا بر دد إو ب اد
بطوله نحوا من حدب

عمدرو بددن الادا

وجهدا فدذ ر الحدددب

ساياو بن عيينة بماناه قال و قال له الحارث بن حساو أطضا

باب ومن سورة الطور
[  ] 3275بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا أبدو شدام الرفداعي حددانا محمدد بدن فضديل عدن رشددبن بدن

كر ب عن أبيه عن بن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إدبدار النجدوم الر اتداو قبدل ال جدر
وأدبدار السدجود الر اتداو بادد المغدرب قدال أبدو عيسدى دذا حددب
الوجدده مددن حدددب

لر دب ال نارفده مرفوعدا إال مدن ددذا

محمددد بددن فضدديل عددن رشدددبن بددن ر ددب وسددالج محمددد بددن إسددماعيل عددن محمددد

ورشدددبن بددن ر ددب أبهمددا أواددق ق ددال مددا أقر همددا ومحمددد عندددي أرج ددح قددال وسددالج عبددد هللا بددن عب ددد

الرحمن عن ذا فقال ما أقر همدا عنددي ورشددبن بدن ر دب أرجحهمدا عنددي قدال والقدول عنددي مدا قدال
أبو محمد ورشدبن أرجح من محمد وأقدم وقد أدره رشدبن بن ع اح وراه

باب ومن سورة والنجم
[  ] 3276بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا بن أبي عمر حدانا سداياو عدن مالد بدن مغدول عدن طلحدة
بن مصرب عن مرة عن عبد هللا قال لما بل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سددرة المنتهدى قدال انتهدى

إليهددا مددا طاددرق مددن ا ر

ومددا بن د ل مددن فددوو قددال فاعطدداه هللا عنددد ا االاددا لددم طاطهددن نبيددا دداو قبلدده

فرضج عليه الصالة خمسا وأعطي خواتيم سورة ال قدرة ول در متده المقحمدات مدا لدم طشدر وا بداهلل شدي ا
قال بن مساود ل إذ طغشى السدرة مدا طغشدى و قدال السددرة فدي السدماء السادسدة قدال سداياو فدراح مدن
ذ ددب وأشددار سدداياو بيددده فارعددد ا وقددال ليددر مالد بددن مغددول إليهددا بنتهددي علددم الخلددق ال علددم لهددم بمددا

فوو ذل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3277أخبرنا أحمد بن منيع حدانا ع اد بن الاوام حدانا الشي اني قدال سدالج زر بدن حبديل عدن
قول دده ل فك دداو ق دداب قوس ددين أو أدن ددى و فق ددال أخبرن ددي ب ددن مس دداود إو النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم رأب
جبر ل وله ستمائة جناي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب صحيح

[  ] 3278حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن مجالد عدن الشدابي قدال لقدي بدن ع داح ع دا بارفدة
فساله عن شيء فكبر حتى جاو ته الج ال فقال بن ع اح إندا بندو اشدم فقدال ادب إو هللا قسدم ره تده
و المدده بددين محمددد وموسددى فكلددم موسددى م درتين وراه محمددد م درتين قددال مسددروو فدددخلج علددى عائشددة
فقلددج ددل رأب محمددد ر دده فقالددج لقددد تكلمددج بشدديء قددف لدده شدداري قلددج رو دددا اددم قدرأت ل لقددد رأب مددن

اطدات ر ده الكبدرب و قالدج أبدن بددذ ب بد إنمدا دو جبر دل مددن أخبدره إو محمددا رأب ر ده أو دتم شددي ا
مما أمر به أو طالم الخمل التي قال هللا تادالى ل إو هللا عندده علدم السداعة و ند ل الغيد

و فقدد أع دم

ال ر ة ولكنه رأب جبر ل لم بره في صدورته إال مدرتين مدرة عندد سددرة المنتهدى ومدرة فدي جيداد لده سدتمائة

جناي قد سد ا فدق قدال أبدو عيسدى وقدد روب داود بدن أبدي ندد عدن الشدابي عدن مسدروو عدن عائشدة
النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا الحدب

وحدب

داود أقصر من حدب

مجالد

[  ] 3279ح دددانا محم ددد ب ددن عم ددرو ب ددن نبه دداو ب ددن صد د واو ال ص ددري الطق ددي ح دددانا طحي ددى ب ددن طي ددر

الانبددري أبددو لسدداو حدددانا سددلم بددن جا ددر عددن الحكددم بددن أبدداو عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال رأب

محمدد ر ده قلدج ألديل هللا طقدول ل ال تدر ده ا بصدار و دو بددره ا بصدار و قدال و حد ذاه إذا تجلددى
بنوره الذي و نوره وقال أر ه مرتين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 3280حدانا سايد بن طحيى بن سايد ا موي حدانا أبي حددانا محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة

عن بن ع اح في قول هللا ل ولقد راه ن لة أخرب عند سددرة المنتهدى و ل فداوحى إلدى عبدده مدا أوحدى و

ل فكاو قاب قوسين أو أدنى و قدال بدن ع داح قدد راه النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن

[  ] 3281حدانا عبد بن حميد حدانا عبد الرزاو وابن أبدي رزمدة وأبدو نعديم عدن إسدرائيل عدن سدماه
عن عكرمة عن بن ع اح ل ما ذب ال ؤاد ما رأب و قال راه بقل ه قال ذا حدب

حسن

[  ] 3282حدانا محمود بن لديالو حددانا و يدع و دد بدن داروو عدن ب دد بدن إبدراييم التسدتري عدن
قتادة عن عبد هللا بن شقيق قال قلج بي ذر لو أدر ج النبي صدلى هللا عليده وسدلم فسدالته فقدال عمدا
كندج تسدداله قددال نددج أسدداله دل رأب محمددد ر دده فقددال ددل سددالته فقدال نددوراني أراه قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن

[  ] 3283حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى وابددن أبددي رزمددة عددن إس درائيل عددن أبددي
إسحاو عن عبد الرحمن بن ب د عن عبد هللا ل ما ذب ال ؤاد مدا رأب و قدال رأب رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم جبر ل في حلة من رفرب قد مأل ما بين السماء وا ر

قال أبو عيسى دذا حددب

حسدن

صحيح
[  ] 3284حددانا أحمدد بددن عطمداو ال صدري حد دانا أبدو عاصدم عددن ز ر دا بدن إسددحاو عدن عمدرو بددن

دبنددار عددن عطدداء عددن بددن ع دداح ل الددذبن طجتنبددوو ددائر اإلاددم وال دواحل إال اللمددم و قددال قددال النبددي
صلى هللا عليه وسلم
إو تغ ر اللهم تغ ر جما

وأي عبد ل ال ألما قدال أبدو عيسدى دذا حددب

بن إسحاو

حسدن صدحيح لر دب ال نارفده إال مدن حددب

ز ر دا

باب ومن سورة القمر
[  ] 3285بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا علددي بددن مسددهر عددن ا عمددل عددن
إبدراييم عدن أبدي مامددر عدن بدن مسداود رضددى هللا تادالى عنده قدال بينمددا نحدن مدع رسدول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم بمنددى فانشددق القمددر فلقتددين فلقددة مددن وراء الجبددل وفلقددة دوندده فقددال لنددا رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم اشهدوا طاني ل اقتر ج الساعة وانشق القمر و قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3286حدانا عبد بن حميد حدانا عبد الرزاو عن مامر عن قتدادة عدن أندل قدال سدال أ دل مكدة
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فانشددق القمددر بمكددة م درتين فن لددج ل اقتر ددج السدداعة وانشددق القمددر و إلددى
قوله ل سحر مستمر و طقول ذا ب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3287حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عدن بدن أبدي نجديح عدن مجا دد عدن أبدي مامدر عدن بدن
مساود قال انشق القمر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال لنا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
اشهدوا قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3288حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود عددن شددع ة عددن ا عمددل عددن مجا ددد عددن بددن
عمر قال ان لق القمر على عهدد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
اشهدوا قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3289حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا محمددد بددن طيددر حدددانا سددليماو بددن طيددر عددن حصددين عددن

محمد بن جبير بن مطام عن أبيه قال انشق القمر على عهدد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حتدى صدار
فرقتين على ذا الجبل وعلى ذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقدال باضدهم لد ن داو سدحرنا مدا طسدتطيع

أو طسحر الناح لهم قال أبو عيسى وقد روب باضهم ذا الحدب

عن حصدين عدن جبيدر بدن محمدد

بن جبير مطام عن أبيه عن جده جبير بن مطام نحوه
[  ] 3290حدانا أبو ر ب وأبو بكر بنددار قداال حددانا و يدع عدن سداياو عدن ز داد بدن إسدماعيل عدن

محمد بن ع اد بن جا ر المخ ومي عن أبي ر رة قال جداءت مشدر وا قدر ل طخاصدموو النبدي صدلى

هللا عليه وسلم فدي القددر فن لدج ل بدوم طسدحبوو فدي الندار علدى وجدو هم ذوقدوا مدل سدقر إندا دل شديء
خلقناه بقدر و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة الرحمن
[  ] 3291بسدم هللا الددرحمن الددرحيم حددانا عبددد الددرحمن بددن واقدد وأبددو مسددلم السدادي حدددانا الوليددد بددن
مسلم عن ز ير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جدابر رضدى هللا تادالى عنده قدال خدرق رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم علددى أصددحابه فق د أر علدديهم سددورة الددرحمن مددن أولهددا إلددى اخر ددا فسددكتوا فقددال لقددد
قرأتها علدى الجدن ليلدة الجدن فكدانوا أحسدن مدردودا مدنكم ندج لمدا أتيدج علدى قولده ل ف داي االء ر كمدا
تكذباو و قالوا ال بشديء مدن نامد ر ندا نكدذب فلد الحمدد قدال أبدو عيسدى دذا حددب
إال من حدب

لر دب ال نارفده

الوليد بن مسلم عن ز ير بن محمد قال بن حنبل او ز ير بن محمدد الدذي وقدع بالشدام

لدديل ددو الددذي بددروي عندده بددالاراو اندده رجددل اخددر قلب دوا اسددمه طانددي لمددا بددرووو عندده مددن المندداكير
وسماج محمد بن إسماعيل ال خاري طقول أ ل الشام بدرووو عدن ز يدر بدن محمدد منداكير وأ دل الادراو

برووو عنه أحادب

مقار ة

باب ومن سورة الواقاة
[  ] 3292بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عبدددة بددن سددليماو عددن محمددد بددن عمددرو
حدددانا أبددو سددلمة عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول هللا أعددددت لع ددادي
الصدالحين مدداال عدين رأت وال أذو سددماج وال خطدر علددى قلدب بشددر واقدرهوا إو شد تم ل فدال تالددم ن ددل

مدا أخ ددي لهدم مددن قدرة أعددين جد اء بمددا ددانوا و طالمدوو وفددي الجندة شددجرة طسدير ال اركددب فدي رلهددا مائددة
عددام ال طقطاهددا واقددرهوا إو ش د تم ل ورددل ممدددود و وموضددع سددوط فددي الجنددة خيددر مددن الدددنيا ومددا فيهددا
واقددرهوا إو ش د تم ل فمددن زح د ي عددن النددار وأدخددل الجنددة فقددد فدداز ومددا الحيدداة الدددنيا إال متدداع الغددرور و
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3293حدانا عبد ب ن حميد حدانا عبد الرزاو عن مامر عن قتدادة عدن أندل أو النبدي صدلى هللا

عليده وسددلم قددال إو فدي الجنددة لشددجرة طسددير ال اركدب فددي رلهددا مائددة عدام ال طقطاهددا ومو شد تم فدداقرهوا ل
ورل ممدود وماء مسكوب و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وفي ال اب عن أبي سايد

[  ] 3294حدانا أبو ر ب حدانا رشدبن بدن سداد عدن عمدرو بدن الحدارث عدن دراق عدن أبدي الهيدطم

ع ددن أب ددي س ددايد الخ دددري رض ددى هللا تا ددالى عن دده ع ددن النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ف ددي قول دده ل وف ددرح
مرفوعة و قال ارت اعها ما بين السماء وا ر

حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

ومسديرة مدا بينهمدا خمسدمائة عدام قدال أبدو عيسدى دذا

رشدبن

[  ] 3295حددانا أحمدد بددن منيدع حددانا الحسددين بدن محمدد حدددانا إسدرائيل عدن عبددد ا علدى عدن أبددي

عبددد الددرحمن عددن علددي رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ل وتجالددوو

رزقكدم أنكدم تكدذبوو و قدال شدكر م تقولدوو مطرندا بندوء دذا و دذا و دنجم دذا و دذا قدال أبدو عيسدى ددذا
حدددب

حسددن لر ددب صددحيح ال نارفدده مرفوعددا إال مددن حدددب

إس درائيل ورواه سدداياو الطددوري عددن عبددد

ا على عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه ولم برفاه
[  ] 3296حدانا أبو عمار الحسدين بدن حر د

الخ اعدي المدروزي حددانا و يدع عدن موسدى بدن عبيددة

عددن ب ددد بد د ن أبدداو ع ددن أنددل رض ددى هللا تاددالى عندده ق ددال قددال رس ددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم ل إن ددا
أنشدانا ن إنشداء و قددال إو مدن المنشددوت التدي ددن فدي الددنيا عجددائ عمشدا رمصددا قدال أبددو عيسدى ددذا
حدددب

لر ددب ال نارفدده مرفوعددا إال مددن حدددب

الرقاشي طضا او في الحدب

موسددى بددن عبيدددة وموسددى بددن عبيدددة و ددد بددن أبدداو

[  ] 3297حدانا أبو ر ب حدانا مااو ة بن شام عن شي او عن أبي إسدحاو عدن عكرمدة عدن بدن

ع دداح ق ددال ق ددال أب ددو بك ددر رض ددى هللا تا ددالى عن دده ط ددا رس ددول هللا ق ددد ش ددبج ق ددال ش دديبتني ددود والواقا ددة

والمرسدالت وعددم بتسداءلوو ومذا الشددمل دورت قددال أبددو عيسدى ددذا حددب

حسددن لر دب ال نارفدده مددن

حدددب

عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي

بددن ع دداح إال مددن ددذا الوجدده وروب علددي بددن صددالح ددذا الحدددب

جحي ددة نحددو ددذا وروي عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي ميس درة شدديء مددن ددذا مرسددال وروب أبددو بكددر بددن
عيدداح عددن أبددي إسددحاو عددن عكرمددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددو حدددب

إسحاو ولم بذ ر فيه عن بن ع اح حدانا بذل

شددي او عددن أبددي

اشم بن الوليد الهروي حدانا أبو بكر بن عياح

باب ومن سورة الحدبد
[  ] 3298بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا عبددد بددن حميددد وليددر واحددد قددالوا حدددانا بددونل بددن محمددد
حدانا شي او بن عبد الرحمن عن قتادة حدانا الحسن عن أبي ر رة قدال بينمدا نبدي هللا صدلى هللا عليده

وسددلم جددالل وأصددحابه إذ أتددى علدديهم سددحاب فقددال نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ددل تدددروو مددا ددذا
فقالوا هللا ورسوله أعلم قال ذا الاناو ذه زواطا ا ر

طسدوقه هللا ت داره وتادالى إلدى قدوم ال طشدكرونه

وال بدعوندده قددال ددل تدددروو م ددا فددوقكم ق ددالوا هللا ورسددوله أعل ددم قددال ف نه ددا الرنيددع س ددقف مح ددوم وم ددوق
مك وب ام قال ل تددروو دم بيدنكم و ينهدا قدالوا هللا ورسدوله أعلدم قدال بدين سدنة ادم قدال دل تددروو مدا
فوو ذلد قدالوا هللا ورسدوله أعلدم قدال فد و فدوو ذلد سدماءبن مدا بينهمدا مسديرة خمسدمائة سدنة حتدى عدد
س ع سماوات مدا بدين دل سدماءبن مدا بدين السدماء وا ر

ادم قدال دل تددروو مدا فدوو ذلد قدالوا هللا

ورسددوله أعلددم قددال ف د و فددوو ذل د الاددرح و يندده و ددين السددماء باددد مطددل مددا بددين السددماءبن اددم قددال ددل

تدروو ما الذي تحتكم قالوا هللا ورسدوله أعلدم قدال ف نهدا ا ر
قددالوا هللا ورسددوله أعل ددم قددال ف د و تحته ددا ا ر

ادم قدال دل تددروو مدا الدذي تحدج ذلد

ا خددرب بينهمددا مس دديرة خمسددمائة سددنة حت ددى عددد سد د ع

أرضين بين ل أرضين مسيرة خمسمائة سنة ام قال والذي ن ل محمد بيدده لدو أنكدم دليدتم رجدال بحبدل

إلى ا ر

الس لى له ط على هللا ام ق أر ل و ا ول وارخر وال ا ر وال داطن و دو بكدل شديء علديم و

قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجه قال و روي عن أبدوب و دونل بدن عبيدد وعلدي بدن ز دد

قالوا لم طسمع الحسن من أبي ر رة وفسر باا أ ل الالم ذا الحددب

فقدالوا إنمدا يد ط علدى علدم هللا

وقدرته وسلطانه علم هللا وقدرته وسلطانه في ل مكاو و و على الارح ما وصف في تابه
باب ومن سورة المجادلة

[  ] 3299بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا عبددد بددن حميددد والحسددن بددن علددي حدددانا ب ددد بددن دداروو
حدانا محمد بدن إسدحاو عدن محمدد بدن عمدرو بدن عطداء عدن سدليماو بدن طسدار عدن سدلمة بدن صدخر

ا نصاري قال نج رجدال قدد أوتيدج مدن جمداع النسداء مدا لدم بدؤت ليدري فلمدا دخدل رمضداو ت دا رت

مددن ام أرتددي حتددى بنسددلد رمضدداو فرقددا مددن أو أصدديب منهددا فددي ليلتددي فاتتددابع فددي ذلد إلددى إو بدددر ني

النهار وأندا ال أقددر أو أند ع فبينمدا دي تخددمني ذات ليلدة إذ تكشدف لدي منهدا شديء فوابدج عليهدا فلمدا

أصد حج لدددوت علددى قددومي فدداخبرتهم خبددري فقلددج انطلقدوا ماددي إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
فاخبره بامري فقالوا ال وهللا ال ن ال نتخدوب أو بند ل فيندا قدراو أو طقدول فيندا رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم مقالة ب قى علينا عار ا ولكن اذ ب أنج فاصنع مدا بددا لد قدال فخرجدج فاتيدج رسدول هللا صدلى

هللا عليدده وسددلم فاخبرتدده خبددري فقددال أنددج بددذاه قلددج أنددا بددذاه قددال أنددج بددذاه قلددج أنددا بددذاه قددال أنددج
بددذاه قلددج انددا بددذاه و ددا أنددا ذا فدداما فددي حكددم هللا ف د ني صددابر لددذل قددال أعتددق رن ددة قددال فضددر ج
ص د حة عنقددي بيدددي فقلددج ال والددذي باط د بددالحق ال أمل د لير ددا قددال صددم شددهر ن قلددج طددا رسددول هللا

و ددل أصددابني مددا أصددابني إال فددي الصدديام قددال فدداطام سددتين مسددكينا قلددج والددذي باطد بددالحق لقددد بتنددا
ليلتنددا ددذه وحشددا مالنددا عشدداء قددال اذ ددب إلددى صدداحب صدددقة بنددي زر ددق فقددل لدده فليدددفاها إليد فدداطام

عن د منهددا وسددقا سددتين مسددكينا اددم اسددتان بسددائرة علي د وعلددى عيال د قددال فرجاددج إلددى قددومي فقلددج
وجدت عند م الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم السداة والبر دة أمدر لدي
بصدقتكم فادفاو ا إلي فدفاو ا إلي قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن قدال محمدد سدليماو بدن طسدار لدم

طسددمع عندددي مددن سددلمة بددن صددخر قددال و قددال سددلمة بددن صددخر وسددليماو بددن صددخر وفددي ال دداب عددن

خولة بنج اال ة و ي امرأة أوح بن الصامج
[  ] 3300حدددانا سدداياو بددن و ي دع حدددانا طحيددى بددن ادم حدددانا عبددد هللا ا شددجاي عددن الطددوري عددن

عطمدداو بددن المغي درة الطق ددي عددن سددالم بددن أبددي الجاددد عددن علددي بددن علقمددة ا نمدداري عددن علددي بددن أبددي
طالب قال لما ن لج ل طا أبها الذبن امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بددي نجدواكم صددقة و قدال لدي

النبي صلى هللا عليه وسلم مدا تدرب دبندا ار قدال ال ططيقونده قدال فنصدف دبندار قلدج ال ططيقونده قدال فكدم

قلج شايرة قال إن ل يد قال فن لدج ل أأشد قتم أو تقددموا بدين بددي نجدواكم صددقات و ارطدة قدال فبدي
خ دف هللا عددن دذه ا مددة قددال دذا حدددب

حسددن لر دب إنمددا نارفدده مدن ددذا الوجدده وماندى قولدده شددايرة

طاني وزو شايرة من ذ ب وأبو الجاد اسمه رافع

[  ] 3301حددانا عبددد بددن حميددد حدددانا بددونل عددن شدي او عددن قتددادة حدددانا أنددل بددن مالد أو بهودطددا
أتى علدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وأصدحابه فقدال السدام علديكم فدرد عليده القدوم فقدال نبدي هللا صدلى

هللا عليه وسلم ل تدروو ما قال ذا قالوا هللا ورسوله أعلم سلم طا نبي هللا قدال ال ولكنده قدال دذا و دذا
ردوه علددي فددردوه قددال قلددج السددام علدديكم قددال ناددم قددال نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عنددد ذلد إذا سددلم
عليكم أحد من أ ل الكتاب فقولوا عليد قدال عليد مدا قلدج قدال ل ومذا جداءوه حيدوه بمدا لدم طحيد بده

هللا و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة الحشر
[  ] 3302بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا قتي دة حددانا الليد

عدن ندافع عدن بدن عمدر رضدى هللا تادالى

عنهما قال حدرو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نخدل بندي النضدير وقطدع و دي البدو رة فدان ل هللا ل مدا
قطاددتم مددن لينددة أو تر تمو ددا قائمددة علددى أصددولها ف د ذو هللا وليخ د ي ال اسددقين و قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 3303حدددانا الحسددن بددن محمددد ال ع ارنددي حدددانا ع دداو بددن مسددلم حدددانا ح ددص بددن ايدداث حدددانا
حبيب بن أبي عمرة عن سايد بن جبير عن بن ع اح في قول هللا عد وجدل ل مدا قطادتم مدن ليندة أو

تر تمو دا قائمدة علدى أصدولها و قدال الليندة النخلددة وليخد ي ال اسدقين قدال اسدتن لو م مدن حصدونهم قددال
وأمدروا بقطددع النخددل فحد فددي صدددور م فقددال المسدلموو قددد قطانددا باضددا وتر نددا باضددا فلنسددالن رسددول

هللا صلى هللا عليه وسلم ل لنا فيما قطانا من أجر و ل عليندا فيمدا تر ندا مدن وزر فدان ل هللا تادالى ل
ما قطاتم مدن ليندة أو تر تمو دا قائمدة علدى أصدولها و ارطدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وروب باضهم ذا الحدب

حسدن لر دب

عن ح ص بن اياث عن حبيب بن أبي عمدرة عدن سدايد بدن جبيدر مرسدال

ولددم بددذ ر فيدده عددن بددن ع دداح حددداني بددذل عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن حدددانا مددرواو بددن مااو ددة ع دن
ح ص بن اياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سايد بن جبير عن لنبي صلى هللا عليه وسلم مرسال
[  ] 3304حدددانا أبددو ر ددب حدددانا و يددع عددن فضدديل بددن ل د واو عددن أبددي حددازم عددن أبددي ر درة أو
رجدال مدن ا نصدار بددات بده ضديف فلدم طكددن عندده إال قوتده وقدوت صددبيانه فقدال الم أرتده ندومي الصددبية

وأط ددي الس دراق وقر ددي للضدديف مددا عنددده فن لددج ددذه ارطددة ل و ددؤاروو علددى أن سددهم ولددو دداو به ددم
خصاصة و

ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة الممتحنة
[  ] 3305بسددم هللا ال ددرحمن ال ددرحيم ح دددانا بددن أب ددي عم ددر ح دددانا س دداياو عددن عم ددرو ب ددن دبن ددار ع ددن

الحسددن بددن محمددد ددو بددن الحنايددة عددن عبيددد هللا بددن أبددي ارفددع قددال سددماج علددي بددن أبددي طالددب طقددول
باطنددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أنددا وال يددر والمقددداد بددن ا سددود فقددال انطلق دوا حتددى تدداتوا روضددة
خاخ ف و فيها راينة ماها تاب فخذوه منهدا فدائتوني بده فخرجندا تتادادب بندا خيلندا حتدى أتيندا الروضدة
ف د ذا نحددن بال اينددة فقلنددا أخرجددي الكتدداب فقالددج مددا ماددي مددن تدداب فقلنددا لتخددرجن الكتدداب أو لتلقددين
الطياب قال فاخرجه من عقاصها قال فاتينا به رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فد ذا دو مدن حاطدب بدن

أبي بلتاة إلى ناح من المشر ين بمكة طخبر م ب اا أمر النبي صلى هللا عليه وسلم فقدال مدا دذا طدا
حاطدب قدال ال تاجدل علدي طددا رسدول هللا إندي ندج أمدراء ملصدقا فدي قدر ل ولددم أكدن مدن أن سدها و دداو
من ما من المهاجر ن لهم قرابات طحموو بها أ ليهم وأمدوالهم بمكدة فاحببدج إذ فداتني ذلد مدن نسدب
فدديهم إو أتخددذ فدديهم بدددا طحمددوو بهددا قرابتددي ومددا فالددج ذل د

د ار وال ارتدددادا عددن دبنددي وال رضددا بددالك ر

باددد اإلسددالم فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صدددو فقددال عمددر بددن الخطدداب رضددى هللا تاددالى عندده
دعنددي طددا رسددول هللا أضددرب عنددق ددذا المنددافق فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إندده قددد شددهد بددد ار فمددا

بدر

لال هللا اطلع على أ ل بدر فقال اعملدوا مدا شد تم فقدد ل درت لكدم قدال وفيده أن لدج دذه السدورة ل

طا أبها الذبن امنوا ال تتخذوا عدوي وعددو م أوليداء و السدورة قدال عمدرو وقدد أربدج بدن أبدي ارفدع و داو
كات دا لالدي بدن أبددي طالدب قدال أبدو عيسددى دذا حددب

هللا وروب ليدر واحددد عددن سدداياو بددن عيينددة ددذا الحددب

حسددن صدحيح وفيده عدن عمددرو وجدابر بدن عبددد
نحددو ددذا وذ ددروا ددذا الحددرب وقددالوا لتخددرجن

الكتداب أو لتلقدين الطيدداب وقدد روي أطضدا عددن أبدي عبددد الدرحمن بدن طحيددى عدن علدي نحددو دذا الحدددب

وروب باضهم فيه فقال لتخرجن الكتاب أو لنجردن

[  ] 3306حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبددد الددرزاو عددن مامددر عددن ال ددري عددن عددروة عددن عائشددة
قالددج مددا دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طمددتحن إال بارطددة التددي قددال هللا ل إذا جدداءه المؤمنددات
ب اطاند و ارطدة قدال مامددر فداخبرني بدن طداوح عددن أبيده قدال مدا مسددج بدد رسدول هللا صدلى هللا عليدده

وسلم بد امرأة إال امرأة طملكها قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3307حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا أبددو نعدديم حدددانا ب ددد بددن عبددد هللا الشددي اني قددال سددماج شددهر
بددن حوشددب قددال حددداتنا أم سددلمة ا نصددار ة قالددج قالددج ام درأة مددن النسددوة مددا ددذا الماددروب الددذي ال
بن غي لنا أو ناصي فيه قال ال تنحن قلج طا رسول هللا إو بندي فدالو قدد أسدادوني علدى عمدي وال بدد

لي من قضائهن فابى علي فاتيته م ار ار فاذ و لي في قضائهن فلم أنح بادد علدى اخدائهن وال ليدره حتدى

السداعة ولدم ببدق مدن النسدوة امدرأة إال وقدد ناحدج ليدري قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن وفيده عددن أم

عطية رضى هللا تاالى عنه قال عبد بن حميد أم سلمة ا نصار ة ي أسماء بنج ب د بن السكن

[  ] 3308حدانا سلمة بن شبيب ح دانا محمد بدن بوسدف ال ر دابي حددانا نديل بدن الر يدع عدن ا لدر
بن الص اي عن خلي ة بن حصين عن أبي نصر عن بدن ع داح فدي قولده تادالى إذا جداءكم المؤمندات

مهدداجرات فددامتحنو ن قددال ان ددج الم درأة إذا جدداءت النب ددي صددلى هللا عليدده وسددلم لتس ددلم حل هددا بدداهلل م ددا
خرجج من بغا زوجي ما خرجج إال ح ا هلل ولرسوله قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

باب ومن سورة الصف
[  ] 3309بس ددم هللا ال ددرحمن ال ددرحيم ح دددانا عب ددد هللا ب ددن عب ددد ال ددرحمن أخبرن ددا محم ددد ب ددن طي ددر ع ددن

ا و ازعدي عدن طحيدى بدن أبدي طيدر عدن أبدي سدلمة عدن عبدد هللا بدن سدالم قدال قاددنا ن در مدن أصددحاب
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فتددذاكرنا فقلنددا لددو نالددم أي ا عمددال أحددب إلددى هللا لاملندداه فددان ل هللا
تاالى ل س ح هلل ما في السماوات وما في ا ر

و و الا

الحكيم طا أبهدا الدذبن امندوا لدم تقولدوو مدا

ال ت الدوو و قدال عبدد هللا بددن سدالم فق أر دا عليندا رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قددال أبدو سدلمة فق أر ددا
علينا بن سالم قال طحيى فق أر ا علينا أبو سلمة قال بن طير فق أر دا عليندا ا و ازعدي قدال عبدد هللا فق أر دا

علينا بن طير قال أبو عيسى وقد خولدف محمدد بدن طيدر فدي إسدناد دذا الحددب

عدن ا و ازعدي وروب

بن الم اره عن ا وزاعي عن طحيى بن أبي طير عن الل بن أبي ميمونة عدن عطداء بدن طسدار عدن
عبددد هللا بددن سددالم أو عددن أبددي سددلمة عددن عبددد هللا بددن سددالم وروب الوليددد بددن مسددلم ددذا الحدددب

عددن

ا وزاعي نحو رواطة محمد بن طير
باب ومن سورة الجماة
[  ] 3310بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا عبددد هللا بددن جا ددر حددداني اددور ب دن
ز ددد الدددبلي عددن أبددي الغي د

عددن أبددي ر درة قددال نددا عنددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حددين أن لددج

سدورة الجماددة فتال ددا فلمددا بلد ل واخددر ن مددنهم لمددا بلحقدوا بهددم و قددال لدده رجددل طددا رسددول هللا مددن دؤالء

الددذبن لددم طحلق دوا بنددا فلددم طكلمدده قددال وسددلماو ال ارسددي فينددا قددال فوضددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

علددى سددلماو بددده فقددال والددذي ن سددي بيددده لددو دداو اإلطمدداو بالطر ددا لتناولدده رجددال مددن دؤالء اددور بددن ز ددد

مدني واور بن ب د شامي وأبو الغيد
ذا حدب

اسدمه سدالم مدولى عبدد هللا بدن مطيدع مددني اقدة قدال أبدو عيسدى

لر ب وعبد هللا بن جا ر و والد علي بن المدبني ضا ه طحيى بن ماين

[  ] 3311حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم أخبرنددا حصددين عددن أبددي سدداياو عددن جددابر قددال بينمددا

النبدي صددلى هللا عليدده وسددلم طخطدب بددوم الجماددة قائمددا إذ قدددمج عيدر المدبنددة فابتدددر ا أصددحاب رسددول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى لددم ببددق مددنهم إال اانددا عشددر رجددال فدديهم أبددو بكددر وعمددر ون لددج ارطددة
صحيح ل ومذا أروا تجارة أو لهدوا ان ضدوا إليهدا وتر دوه قائمدا و قدال دذا حددب

حسدن حددانا أحمدد بدن

منيدع حددانا شدام أخبرندا حصدين عدن سدالم بدن أبدي الجادد عدن جدابر عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

بنحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة المنافقين
[  ] 3312بسم هللا الرحمن الرحيم حددانا عبدد بدن حميدد حددانا عبيدد هللا بدن موسدى عدن إسدرائيل عدن
أبي إسحاو عن ز د بن أرقم قال نج مع عمي فسدماج عبدد هللا بدن أبدي بدن سدلول طقدول صدحابه ل
ال تن ق دوا علددى مددن عنددد رسددول هللا حتددى بن ض دوا و و ل ل د ن رجانددا إلددى المدبنددة ليخددرجن ا ع د منهددا
ا ذل و فذ رت ذل لامي فذ ر ذل عمي للنبي صلى هللا عليده وسدلم فددعاني النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم فحداتدده فارسددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إلددى عبددد هللا بددن أبددي وأصددحابه فحل دوا مددا قددالوا

فكذبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصدقه فاصابني شيء لم طصبني قدط مطلده فجلسدج فدي البيدج
فقال عمي مدا أردت إال أو دذب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ومقتد فدان ل هللا تادالى ل إذا جداءه

المنافقوو و ف ا
ذا حدب

إلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فق أر دا ادم قدال إو هللا قدد صددق قدال أبدو عيسدى

حسن صحيح

[  ] 3313حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى عددن إسدرائيل عددن السدددي عددن أبددي سدداد
ا زدي ح دددانا ز ددد ب ددن أرق ددم ق ددال ل ون ددا م ددع رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم و دداو مان ددا أن دداح م ددن
ا ع دراب فكنددا نبتدددر المدداء و دداو ا ع دراب طس د قونا إليدده فسددبق أع اربددي أصددحابه فسددبق ا ع اربددي فدديمأل

الحددو

و جاددل حولدده حجددارة و جاددل النطددع عليدده حتددى تجددة أصددحابه قددال فدداتى رجددل مددن ا نصددار

أعرابيا فارخى زمام ناقته لتشرب فابى أو بدعه فدانت ع ن دا

المداء فرفدع ا ع اربدي خشدبته فضدرب بهدا

رأح ا نصاري فشجه فاتى عبد هللا بن أبي رأح المنافقين فاخبره و داو مدن أصدحابه فغضدب عبدد هللا

ب ددن أب ددي ا ددم ق ددال ال تن قد دوا عل ددى م ددن عن ددد رس ددول هللا حت ددى بن ضد دوا م ددن حول دده طان ددي ا عد دراب و ددانوا
طحضروو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عندد الطادام فقدال عبدد هللا إذا ان ضدوا مدن عندد محمدد فدائتوا

محمدددا بالطاددام فلياكددل ددو ومددن مادده اددم قددال صددحابه لد ن رجاددتم إلددى المدبنددة ليخددرجن ا ع د منهددا

ا ذل قدال ز د د وأندا ردب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم قدال فسدماج عبدد هللا بدن أبدي فداخبرت عمددي
فددانطلق فدداخبر رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم فارس ددل إليدده رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم فحل ددف
وجحد قال فصدقه رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دذبني قدال فجداء عمدي إلدي فقدال مدا أردت إال إو

مقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و دذب والمسدلموو قدال فوقدع علدي مدن الهدم مدا لدم طقدع علدى أحدد

قدال فبينمددا أندا أسددير مددع رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم فددي سد ر قدد خ قددج ب أرسددي مدن الهددم إذ أتدداني
رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فادره أذندي وضدح فدي وجهدي فمدا داو طسدرني أو لدي بهدا الخلدد فدي
الدنيا ام إو أبا بكدر لحقندي فقدال مدا قدال لد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قلدج مدا قدال شدي ا إال أنده
عره أذني وضح في وجهي فقال أبشدر ادم لحقندي عمدر فقلدج لده مطدل قدولي بدي بكدر فلمدا أصد حنا
ق أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة المنافقين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3314حدانا محمد بن بشار حدانا بدن أبدي عددي أن اندا شدع ة عدن الحكدم بدن عييندة قدال سدماج
محمد بن اب القرري منذ أر اين سنة طحدث عن ز د بدن أرقدم رضدى هللا تادالى عنده أو عبدد هللا بدن
أبددي قددال فددي ل د وة تبددوه ل ل د ن رجانددا إلددى المدبنددة ليخددرجن ا ع د منهددا ا ذل و قددال فاتيددج النبددي
صلى هللا عليه وسلم فذ رت ذل له فحلف ما قاله فالمني قومي وقالوا مدا أردت إال دذه فاتيدج البيدج
ونمدج ي دا ح نددا فاتداني النبدي صددلى هللا عليده وسدلم أو أتيتدده فقدال إو هللا قدد صدددق قدال فن لدج ددذه

ارطة ل م الذبن طقولوو ال تن قوا على من عند رسدول هللا حتدى بن ضدوا و قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح

[  ] 3315حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو عدن عمدرو بدن دبندار سدمع جدابر بدن عبدد هللا طقدول ندا

فددي لد اة قددال سدداياو بددروو أنهددا لد وة بنددي المصددطلق فكسددع رجددل مددن المهدداجر ن رجددال مددن ا نصددار
فقال المهاجري طال المهاجر ن وقال ا نصاري طال ا نصار فسمع ذلد صدلى هللا عليده وسدلم فقدال مدا

بال دعوب الجا لية قالوا رجل من المهاجر ن سع رجدال مدن ا نصدار فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم دعو ا ف نها منتنة فسمع ذلد عبدد هللا بدن أبدي بدن سدلول فقدال أو قدد فالو دا وهللا لد ن رجاندا إلدى

المدبنة ليخرجن ا ع منها ا ذل فقال عمر طا رسول هللا دعني أضدرب عندق دذا المندافق فقدال النبدي
صلى هللا عليه وسلم دعه ال بتحدث الناح أو محمدا طقتل أصحابه وقال لير عمر فقال لده ابنده عبدد
هللا بن عبد هللا وهللا ال تن لدج حتدى تقدر أند الدذليل ورسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الا د ف ادل قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3316حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا جا ددر بددن عددوو أخبرنددا أبددو جندداب الكلبددي عددن الضددحاه عددن
بن ع اح رضى هللا تادالى عنهمدا قدال مدن داو لده مدال ببلغده حدج بيدج ر ده أو تجدب عليده فيده ال داة
فلم ط ال سال الرجاة عند الموت فقال رجل طدا بدن ع داح اتدق هللا إنمدا سدال الرجادة الك دار قدال سداتلو
علي بذل قرانا ل طا أبها الذبن امنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالد م عن ذ ر هللا وأن قوا ممدا رزقنداكم مدن

قبل أو طاتي أحد م الموت و إلى قوله ل وهللا خبيدر بمدا تاملدوو و قدال فمدا بوجدب ال داة قدال إذا بلد

المددال مددائتي در ددم فصدداعدا قددال فمددا بوجددب الحددج قددال ال د اد وال ايددر حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا عبددد
الددرزاو عددن الطددوري عددن طحيددى بددن أبددي حيددة عددن الضددحاه عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم بنحوه وقدال كدذا روب سداياو بدن عييندة وليدر واحدد دذا الحددب

عدن أبدي جنداب عدن الضدحاه

عن بن ع اح قوله ولم برفاوه و ذا أصح من رواطة عبد الدرزاو وأبدو جنداب اسدمه طحيدى بدن أبدي حيدة

وليل و بالقوي في الحدب
باب ومن سورة التغابن

[  ] 3317بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا محمددد بددن إسددحاو حدددانا محمددد بددن بوسددف حدددانا إس درائيل
حدانا سماه بن حرب عن عكرمة عن بن ع اح وسداله رجدل عدن دذه ارطدة ل طدا أبهدا الدذبن امندوا إو
مددن أزواجكددم وأوالد ددم عدددوا لكددم فاحددذرو م و قددال دؤالء رجددال أسددلموا مددن أ ددل مكددة وأرادوا أو طدداتوا
النبي صلى هللا عليه وسلم فابى أزواجهم وأوالد م إو بدعو م أو طداتوا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
فلما أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأوا الناح قد فقهوا في الددبن مدوا أو طاداقبو م فدان ل هللا عد
وجليددا ل طددا أبهددا الددذبن امن دوا إو مددن أزواجكددم عدددوا لكددم فاحددذرو م و ارطددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن صحيح

باب ومن سورة التحر م
[  ] 3318بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا عبددد بددن حميددد أخبرنددا عبددد الددرزاو عددن مامددر عددن ال ددري
عددن عبيددد هللا بددن عبددد هللا بددن أبددي اددور قددال سددماج بددن ع دداح رضددى هللا تاددالى عنهمددا طقددول لددم أزل
حر صا أو أسدال عمدر عدن المدرأتين مدن أزواق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم اللتدين قدال هللا عد وجدل ل

إو تتو ا إلى هللا فقد صغج قلو كما و حتى حج عمر وحججج ماه فصدببج عليده مدن اإلداوة فتوضدا
فقلددج طددا أميددر المددؤمنين مددن الم أرتدداو مددن أزواق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم اللتدداو قددال هللا ل إو تتو ددا
إلددى هللا فقددد صددغج قلو كمددا ومو ت ددا ار عليدده فد و هللا ددو مدواله و فقددال لددي واعج ددا لد طددا بددن ع دداح

قال ال ري و ره وهللا ما ساله عنه ولدم طكتمده فقدال دي عائشدة وح صدة قدال ادم أنشدا طحدداني الحددب

فقال نا ماشر قر ل نغلب النساء فلما قدمنا المدبنة وجدنا قومدا تغلدبهم نسداه م فط دق نسداهنا بدتالمن
من نسائهم فتغضبج على امرأتي بوما ف ذا ي تراجاني فانكرت أو تراجاني فقالدج مدا تنكدر مدن ذلد

فددحهللا إو أزواق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ليراجاندده وتهج دره إحدددا ن اليددوم إلددى الليددل قددال قلددج فددي
ن سي قد خابج من فالج ذل مدنهن وخسدرت قدال و داو من لدي بدالاوالي فدي بندي أميدة و داو لدي جدار
من ا نصار نا نتنداوب الند ول إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فيند ل بومدا فيداتيني بخبدر الدوحي
وليدره وأن د ل بومددا فوتيدده بمطددل ذلد قددال و نددا نحدددث أو لسدداو تناددل الخيددل لتغ ونددا قددال فجدداءني بومددا
عشاء فضرب على ال اب فخرجج إليه فقال حدث أمر ع يم قلدج أجداءت لسداو قدال أع دم مدن ذلد

طلق رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم نسداءه قدال قلدج فدي ن سدي خابدج ح صدة وخسدرت قدد ندج أردن
دذا ائنددا قددال فلمددا صددليج الصد ح شددددت علددي ايدابي اددم انطلقددج حتددى دخلددج علددى ح صددة فد ذا ددي

ت كي فقلج أطلقكن رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قالدج ال أدري دو ذا ماتد ل فدي دذه المشدر ة قدال

فانطلقج فاتيج لالما أسود فقلج استاذو لامر قال فدخل ام خرق إلي قال قد ذ رت لده فلدم طقدل شدي ا

قال فانطلقدج إلدى المسدجد فد ذا حدول المنبدر ن در ب كدوو فجلسدج إلديهم ادم للبندي مدا أجدد فاتيدج الغدالم

فقلددج اسددتاذو لامددر فدددخل اددم خددرق إلددي فقددال قددد ذ رت د لدده فلددم طقددل شددي ا قددال فانطلقددج إلددى المسددجد

أطضا فجلسج ام للبندي مدا أجدد فاتيدج الغدالم فقلدج اسدتاذو لامدر فددخل ادم خدرق إلدي فقدال قدد ذ رتد
لدده فلددم طقددل شددي ا قددال فوليددج منطلقددا ف د ذا الغددالم بدددعوني فقددال ادخددل فقددد أذو ل د فدددخلج ف د ذا النبددي
صلى هللا عليه وسلم متكة على رمل حصير قد رأبج أاره في جن ه فقلج طدا رسدول هللا أطلقدج نسداءه
قال ال قلج هللا أكبر لقد رأبتنا طا رسول هللا ونحدن ماشدر قدر ل نغلدب النسداء فلمدا قددمنا المدبندة وجددنا
قومددا تغلددبهم نسدداه م فط ددق نسدداهنا بددتالمن مددن نسددائهم فتغضددبج بومددا علددى ام أرتددي فد ذا ددي تراجانددي

فانكرت ذل فقالج ما تنكر فحهللا إو أزواق النبي صلى هللا عليه وسدلم ليراجانده وتهجدره إحددا ن اليدوم

إلدى الليدل قددال فقلدج لح صددة أتدراجاين رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قالددج نادم وتهجدره إحددانا اليددوم
إلى الليدل فقلدج قدد خابدج مدن فالدج ذلد مدنكن وخسدرت أتدامن إحدداكن أو طغضدب هللا عليهدا لغضدب
رسدوله فد ذا ددي قددد لكددج فت سدم النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قدال فقلددج لح صددة ال تراجاددي رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم وال تسدداليه شددي ا وسددليني مددا بدددا ل د وال طغرن د إو انددج صدداحبت أوسددم من د

وأحب إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال فت سدم أخدرب فقلدج طدا رسدول هللا أسدتانل قدال نادم قدال
فرفاج أرسدي فمدا أربدج فدي البيدج إال أي دة االادة قدال فقلدج طدا رسدول هللا ادع هللا أو بوسدع علدى أمتد

فقد وسع على فارح والروم و م ال طابدونه فاستوب جالسا فقال أو في ش أنج طدا بدن الخطداب أول د

قوم عجلج لهم طي اتهم في الحياة الددنيا قدال و داو أقسدم أو ال بددخل علدى نسدائه شده ار فاات ده هللا فدي

ذلد وجاددل لدده ددارة اليمددين قددال ال ددري فدداخبرني عددروة عددن عائشددة قالددج فلمددا مضددج تسددع وعشددروو

دخددل علددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بدددأ بددي فقددال طددا عائشددة إنددي ذاكددر ل د شددي ا فددال تاجلددي حتددى
قالج ام ق أر ذه ارطة ل طا أبها النبي قل زواجد و ارطدة قالدج علدم وهللا أو أبدوي لدم

تستامري أبو

طكون ددا ط ددامراني ب ارق دده فقل ددج أف ددي ددذا أس ددتامر أب ددوي فد د ني أر ددد هللا ورس ددوله وال دددار ارخد درة ق ددال مام ددر
فدداخبرني أبددوب أو عائشددة قالددج لدده طددا رسددول هللا ال تخبددر أزواج د أنددي اخترت د فقددال النبددي صددلى هللا
عليه وسلم إنما باطني هللا مبلغا ولم ب اطني مانتا قال ذا حدب

عن بن ع اح

حسن صحيح قدد روي مدن ليدر وجده

باب ومن سورة و
[  ] 3319بس ددم هللا ال ددرحمن ال ددرحيم ح دددانا طحي ددى ب ددن موس ددى ح دددانا أب ددو داود الطيالس ددي ح دددانا عب ددد
الواحددد بددن سددليم قددال قدددمج مكددة فلقيددج عطدداء بددن أبددي ر دداي فقلددج لدده طددا أبددا محمددد إو أناسددا عندددنا

طقولدوو فدي القددر فقدال عطدداء لقيدج الوليدد بدن ع ددادة بدن الصدامج قدال حددداني أبدي قدال سدماج رسددول

هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إو أول مدا خلدق هللا القلدم فقدال لده اكتدب فجدرب بمدا دو دائن إلدى ا بددد
وفي الحدب

قصة قال ذا حدب

باب ومن سورة الحاقة

حسن لر ب وفيه عن بن ع اح

[  ] 3320بسم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا عبدد بدن حميدد حددانا عبدد الدرحمن بدن سداد عدن عمدرو بدن

أبددي ندديل عددن سددماه بددن حددرب عددن عبددد هللا بددن عميدرة عددن ا حنددف بددن ندديل عددن الع دداح بددن عبددد
المطلددب قددال زعددم أندده دداو جالسددا فددي ال طحدداء فددي عصددابة ورسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم جددالل
فيهم إذ مرت عليهم سحابة فن روا إليها فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دل تددروو مدا أسدم دذه

قالوا نام دذا السدحاب فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم والمد و قدالوا والمد و قدال رسدول صدلى هللا
عليه وسلم والاناو قالوا والاناو ام قال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دل تددروو دم بادد مدا بدين

السماء وا ر

فقالوا ال وهللا ما ندري قال ف و باد ما بينهما إما واحددة وممدا اانتداو أو ادالث وسد اوو

سنة والسماء التي فوقها ذل حتى عد ن س ع سدماوات دذل ادم قدال فدوو السدماء السداباة بحدر بدين

أعاله وأس له ما بين السماء إلى السماء وفوو ذل امانية أوعال بين أرالفهدن ور دبهن مدا بدين سدماء
إلدى سدماء وفدوو رهدور ن الادرح بدين أسد له وأعداله مدا بدين سدماء إلدى سدماء وهللا فدوو ذلد قدال عبددد

بددن حميددد سددماج طحيددى بددن ماددين طقددول أال بر ددد عبددد الددرحمن بددن سدداد أو طحددج حتددى نسددمع مندده ددذا
الحدددب

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب وروب الوليددد بددن أبددي اددور عددن سددماه نحددوه ورفادده

وروب شدر عدن سدماه بادا دذا الحددب

الرازي

وأوق ده ولددم برفاده وعبدد الدرحمن دو بدن عبدد هللا بدن سدداد

[  ] 3321حددانا محمدد بددن حميدد الدرازي عددن عبدد الدرحمن بددن عبدد هللا بدن سدداد وعدن والدده عبددد هللا

بن ساد حدانا طحيى بن موسى حددانا عبدد الدرحمن بدن عبدد هللا بدن سداد الدرازي و دو الدشدتكي أو أبداه
أخبدره أو أبدداه رحمده هللا أخبدره ددذا قدال أخبدره قددال أربدج رجددال ب خدارب علددى بغلددة وعليده عمامددة سددوداء

و قول سانيها رسول هللا صلى
باب ومن سورة سال سائل

[  ] 3322بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا أبددو ر ددب حدددانا رشدددبن بددن سدداد عددن عمددرو بددن الحددرث
عددن دراق أبددي الس ددمح عددن أبددي الهي ددطم عددن أب ددي سددايد عددن النب ددي صددلى هللا عليدده وس ددلم فددي قول دده ل
كالمهددل و قددال اكددر ال ددج فد ذا قددرب إلددى وجهدده سدقطج فددروة وجهدده فيدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ب ال نارفه إال من حدب

رشدبن

باب ومن سورة الجن
[  ] 3323بسم هللا الرحمن الرحيم حددانا عبدد بدن حميدد حدداني أبدو الوليدد حددانا أبدو عواندة عدن أبدي
بشر عن سايد بن جبير عن بن ع داح رضدى هللا تادالى عنهمدا قدال مدا قد أر رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم على الجن وال را م انطلدق رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي طائ دة مدن أصدحابه عامددبن إلدى

سوو عكام وقد حيل بدين الشدياطين و دين خبدر السدماء وأرسدلج علديهم الشدهب فرجادج الشدياطين إلدى

قددومهم فقددالوا مددا لكددم قددالوا حيددل بيننددا و ددين خبددر السددماوات وأرسددلج علينددا الشددهب فقددالوا مددا حددال بيننددا

و ين خبر السماء إال أمر حدث فاضر وا مشارو ا ر
خبددر السددماء قددال فددانطلقوا طضددر وو مشددارو ا ر

ومغار ها فدان روا دذا الدذي حدال بيدنكم و دين

ومغار هددا ببتغددوو مددا ددذا الددذي حددال بيددنهم و ددين

خبدر السدماء فانصدرب أول د الن در الدذبن توجهدوا إلدى نحدو تهامدة إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم

و و بنخلة عامددا إلدى سدوو عكدام و دو طصدلي باصدحابه صدالة ال جدر فلمدا سدماوا القدراو اسدتماوا لده

فقدالوا دذا وهللا الدذي حدال بيدنكم و دين خبدر السدماء قدال فهنالد رجادوا إلدى قدومهم فقدالوا طدا قومندا ل إنددا

سمانا قرانا عج ا بهدي إلدى الرشدد فومندا بده ولدن نشدره بر ندا أحددا و فدان ل هللا علدى نبيده ل قدل أوحدي
إلي أنه استمع و ومنما أوحي إليه قول الجن قال و هذا اإلسدناد عدن بدن ع داح قدال قدول الجدن لقدومهم

ل لمددا قددام عبددد هللا بدددعوه ددادوا طكونددوو عليدده لبدددا و قددال لمددا رأوه طصددلي وأصددحابه طصددلوو بصددالته

فيسددجدوو بسددجوده ق دال فاجب دوا مددن طواعيددة أصددحابه لدده قددالوا لقددومهم ل لمددا قددام عبددد هللا بدددعوه ددادوا

طكونوو عليه لبدا و قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3324حدددانا محمددد بددن طحيددى حدددانا محمددد بددن بوسددف حدددانا إس درائيل حدددانا أبددو إسددحاو عددن

سايد بن جبير عن بن ع اح قال او الجن طصادوو إلى السماء طسماوو الوحي فد ذا سدماوا الكلمدة

زادوا فيهدا تسداا فامددا الكلمدة فتكددوو حقدا وأمددا مدا زاد فيكددوو بداطال فلمددا باد

رسددول هللا صدلى هللا عليدده

وسدلم منادوا فددذ روا ذلد إلبلدديل ولددم تكددن النجددوم برمددى بهددا قبددل ذلد فقددال لهددم إبلدديل مددا ددذا إال مددن

أمر قد حدث فدي أر

ف اد

جندوده فوجددوا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قائمدا طصدلي بدين جبلدين

أراه قال بمكة فاتوه فاخبروه فقال ذا الذي حدث في ا ر
باب ومن سورة المدار

قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3325بسم هللا الرحمن الرحيم حددانا عبدد بدن حميدد أخبرندا عبدد الدرزاو حددانا مامدر عدن ال دري

عددن أبددي سددلمة عددن جددابر بددن عبددد هللا رضددى هللا تاددالى عنهمددا قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم و ددو طحدددث عددن فتدرة الددوحي فقددال فددي حدبطدده بينمددا أنددا أمشددي سددماج صددوتا مددن السددماء فرفاددج
أرس ددي فد د ذا الملد د ال ددذي ج دداءني بحد دراء ج ددالل عل ددى رس ددي ب ددين الس ددماء وا ر

فجطط ددج من دده رع ددا

فرجاددج فقلددج زملددوني زملددوني فددداروني فددان ل هللا عد وجددل ل طددا أبهددا المدددار قددم فانددذر و إلددى قولدده ل
والرج فا جر و قبل أو ت ر

الصدالة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد رواه طحيدى بدن

أبي طير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أبو سلمة أسمه عبد هللا
[  ] 3326حددانا عبددد بددن حميددد حدددانا الحسددن بددن موسدى عددن أبددي لهياددة عددن دراق عددن أبددي الهيددطم
عددن أبددي سددايد عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال الصدداود جبددل مددن نددار بتصدداد فيدده الكددافر

س د اين خر ددا اددم بهددوي بدده ددذل فيدده أبدددا قددال ددذا حدددب

لر ددب إنمددا نارفدده مرفوعددا مددن حدددب

لهياة وقد روي شيء من ذا عن عطية عن أبي سايد قوله موقوب

بددن

[  ] 3327حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن مجالد عدن الشدابي عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال قدال
ناح من اليهود ناح من أصحاب النبي صدلى هللا عليده وسدلم دل طالدم نبديكم عددد خ ندة جهدنم قدالوا

ال ندددري حتددى نسددال نبينددا فجدداء رجددل إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فق دال طددا محمددد للددب أصددحاب

اليوم قال و م للبدوا قدال سدالهم بهدود دل طالدم نبديكم عددد خ ندة جهدنم قدال فمدا قدالوا قدال قدالوا ال نددري
حتدى نسددال نبينددا قددال أطغلدب قددوم سد لوا عمددا ال طالمدوو فقددالوا ال نالددم حتددى نسدال نبينددا لكددنهم قددد سددالوا

نبيهم فقالوا أرنا هللا جهرة علي باعداء هللا إني سائلهم عن تر دة الجندة و دي الددرم فلمدا جداءوا قدالوا طدا
أبا القاسم دم عددد خ ندة جهدنم قدال كدذا و كدذا فدي مدرة عشدرة وفدي مدرة تسدع قدالوا نادم قدال لهدم النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم مددا تر ددة الجنددة قددال فسددكتوا نيهددة اددم قددالوا أخب د ة طددا أبددا القاسددم فقددال رسددول هللا

صدلى هللا عليده وسدلم الخبد مددن الددرم قدال دذا حدددب

لر دب إنمدا نارفده مددن دذا الوجده مدن حدددب

مجالد
[  ] 3328حددانا الحسددن بددن الصد اي البد ار حدددانا ز ددد بددن ح دداب أخبرندا سددهيل بددن عبددد هللا القطاددي

و و أخو ح م بن أبي ح م القطياي عن اابج عن أنل بن مال عن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

أنده قددال فددي ددذه ارطددة ل ددو أ ددل التقددوب وأ ددل المغ درة و قددال قددال هللا عد وجددل أنددا أ ددل أو أتقددى فمددن

اتقاني فلم طجال ماي إلها فانا أ ل أو أل ر له قال أبو عيسى دذا حددب
في الحدب

قد ت رد بهذا الحدب

عن اابج

لر دب وسدهيل لديل بدالقوي

باب ومن سورة ال يامة
[  ] 3329ب سدم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا بددن أبدي عمدر حددانا سداياو بددن عييندة عدن موسدى بدن أبددي
عائشددة عددن سددايد بددن جبيددر عددن بددن ع دداح قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا أن د ل عليدده
القدراو طحدره بدده لسدانه بر ددد أو طح ده فددان ل هللا ل ال تحدره بدده لسدان لتاجددل بده و قددال فكداو طحددره

به ش ت يه وحره ساياو ش تيه قال أبو عيسى ذا حدب
أانى ساياو الطوري على موسى بن أبي عائشة خي ار

حسدن صدحيح قدال علدي قدال طحيدى بدن سدايد

[  ] 3330حدانا عبد بن حميد أخبرني ش ابة عن إسرائيل عن او ر قدال سدماج بدن عمدر طقدول قدال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إو أدنى أ ل الجنة من لة لمن بن ر إلى جنانده وأزواجده وخدمده وسدرره
مسيرة ألف سنة وأكرمهم علدى هللا مدن بن در إلدى وجهده لددوة وعشدية ادم قد أر رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم ل وجوه بوم ذ ناضرة إلى ر ها ناررة و قال أبو عيسى ذا حدب

لر دب قدد رواه ليدر واحدد عدن

إس درائيل مطددل ددذا مرفوعددا وروب عبددد المل د بددن أبجددر عددن اددو ر عددن بددن عمددر قولدده ولددم برفادده وروب

ا شجاي عن ساياو عن او ر عن مجا د عن بن عمر قوله ولدم برفاده ومدا نالدم أحددا ذ در فيده عدن

مجا دد ليددر الطدوري حدددانا بدذل أبددو ر دب حدددانا عبيدد هللا ا شددجاي عدن سدداياو ادو ر طكنددى أبدا جهددم
وأبو فاختة اسمه سايد بن عالقة

باب ومن سورة ع ل
[  ] 3331بسدم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا سددايد بدن طحيدى بدن سدايد ا مددوي حدداني أبدي قدال دذا مددا
عرضددنا علددى شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة قالددج أن د ل ل ع د ل وتددولى و فددي بددن أم مكتددوم
ا عمدى أتدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فجادل طقدول طدا رسدول هللا أرشددني وعندد رسدول هللا صدلى
هللا عليده وسدلم رجدل مدن ع مدداء المشدر ين فجادل رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم طادر

عنده و قبددل

علددى ارخددر و قددول أتددرب بمددا تقددول باسددا فيقددال ال ف ددي ددذا أن د ل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ددب

وروب باضهم ذا الحدب

ولم بذ ر فيه عن عائشة

عن شدام بدن عدروة عدن أبيده قدال أند ل ل عد ل وتدولى و فدي بدن أم مكتدوم

[  ] 3332حددانا عبددد بددن حميددد حدددانا محمددد بددن ال ضددل حددانا اابددج بددن ب ددد عددن ددالل بددن خ دداب

عن عكرمة عن بن ع داح عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال تحشدروو ح داة عدراة لدرال فقالدج امدرأة

أب صددر أو بددرب باضددنا عددورة باددا قددال طددا فالن دة ل لكددل امددر مددنهم بوم ددذ شدداو طغنيدده و قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح قد روي من لير وجه عن بن ع اح رواه سايد بن جبيدر أطضدا وفيده

عن عائشة رضى هللا تاالى عنها
باب ومن سورة إذا الشمل ورت
[  ] 3333بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا ع دداح بددن عبددد الا دديم الانبددري حدددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا
عبد هللا بن بجير عن عبد الرحمن و دو بدن ب دد الصدنااني قدال سدماج بدن عمدر طقدول قدال رسدول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم مددن سدره أو بن ددر إلددى بددوم ال يامددة اندده رأي عددين فليقد أر إذا الشددمل ددورت ومذا
الس ددماء ان ط ددرت ومذا الس ددماء انش ددقج ددذا ح دددب
الحدب

حس ددن لر ددب وروب ش ددام ب ددن بوس ددف وليد دره ددذا

بهذا اإلسناد وقدال مدن سدره أو بن در إلدى بدوم ال يامدة انده رأي عدين فليقد أر إذا الشدمل دورت

ولم بذ ر ومذا السماء ان طرت ومذا السماء انشقج
باب ومن سورة و ل للمط ين
[  ] 3334بسدم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن بددن عجددالو عددن القاقدداع بددن حكدديم

عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو الابددد إذا أخطددا خطي ددة
نكتدج فدي قل ده نكتدة سدوداء فد ذا دو ند ع واسددتغ ر وتداب صدقل قل ده ومو عداد ز دد فيهدا حتدى تالدو قل دده

و و الراو الذي ذ ر هللا ل ال بل راو على قلو هم ما انوا طكسبوو و قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3335حدانا طحيى بن درسج بصري حدانا حماد بن ز د عن أبوب عن ندافع عدن بدن عمدر قدال

حماد و عندنا مرفوع ل بوم طقوم الناح لرب الاالمين و قال طقوموو في الرشح إلى أنصاب اذانهم

[  ] 3336حدانا ناد حدانا عيسى بن بونل عن بن عوو عن نافع عن بن عمدر عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم ل بدوم طقدوم النداح لدرب الادالمين و قدال طقدوم أحدد م فدي الرشدح إلدى أنصداب أذنيده قدال
ذا حدب

حسن صحيح وفيه عن أبي ر رة

باب ومن سورة إذا السماء انشقج
[  ] 3337بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا عبددد بددن حميددد ح ددانا عبيددد هللا بددن موسددى عددن عطمدداو بددن

ا سددود عددن بددن أبددي مليكددة عددن عائشددة قالددج سددماج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددن نددوقل
الحسدداب لد قلددج طددا رسددول هللا إو هللا طقددول ل فامددا مددن أوتددي تابدده بيميندده و إلددى قولدده ل طسددي ار و قددال
ذل د الاددر

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح حدددانا سددو د بددن نصددر أخبرنددا عبددد هللا بددن

الم داره عددن عطمدداو بدن ا سددود بهددذا اإلسدناد نحددوه حدددانا محمددد بدن أبدداو وليددر واحدد قددالوا حدددانا عبددد

الو اب الطق ي عن أبوب عن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
[  ] 3338حددانا محمددد بددن عبيددد الهمددداني حددانا علددي بددن أبددي بكددر عدن مددام عددن قتددادة عددن أنددل

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن حوسددب عددذب قددال و ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده مددن حدددب

قتادة عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم إال من ذا الوجه
باب ومن سورة البروق
[  ] 3339بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا روي بددن ع ددادة وعبيددد هللا بددن موسددى

عددن موسددى بددن عبيدددة عددن أبددوب بددن خالددد عددن عبددد هللا بددن ارفددع عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم اليددوم الموعددود بددوم ال يامددة واليددوم المشددهود بددوم عرفددة والشددا د بددوم الجماددة ومددا
طلاددج الشددمل وال لر ددج علددى بددوم أفضددل مندده فيدده سدداعة ال بوافقهددا عبددد مددؤمن بدددعو هللا بخيددر إال
استجاب هللا له وال طستايذ من شر إال أعاذه هللا منه حدانا علي بن حجر حدانا قراو بدن تمدام ا سددي
عن موسى بن عبيدة بهذا اإلسدناد نحدوه وموسدى بدن عبيددة الر دذي طكندى أبدا عبدد الا د وقدد تكلدم فيده

طحيى وليره مدن قبدل ح ده وقدد روب شدع ة والطدوري وليدر واحدد عدن ا ئمدة عنده قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن لر ب ال نارفده إال مدن حددب

ضا ه طحيى بن سايد وليره

موسدى بدن عبيددة وموسدى بدن عبيددة طضداف فدي الحددب

[  ] 3340حدانا محمود بدن لديالو وعبدد بدن حميدد الماندى واحدد قداال حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر
عن اابج البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
إذا صدلى الاصدر مدل والهمدل فدي باددا قدولهم تحدره شد تيه انده بددتكلم فقيدل لده إند طدا رسددول هللا

إذا صليج الاصر مسج قال إو نبيا من ا نبيداء داو أعجدب بامتده فقدال مدن طقدوم لهدؤالء فداوحى هللا
إليدده أو خيددر م بددين أو أنددتقم مددنهم و ددين أو أسددلط علدديهم عدددو م فاختددار النقمددة فسددلط علدديهم المددوت
فمات منهم في بوم س اوو أل ا قال و داو إذا حددث بهدذا الحددب
ملد مددن الملدوه و دداو لددذل الملد

حددث بهدذا الحددب

ارخدر قدال داو

ددا ن طكهددن لده فقددال الكددا ن ان دروا لددي لالمددا فهمدا أو قددال فطنددا

لقنددا فاعلمدده علمددي ددذا ف د ني أخدداب أو أمددوت فينقطددع مددنكم ددذا الالددم وال طكددوو فدديكم مددن طالمدده قددال

فن ددروا لدده علددى مددا وصددف فددامره أو طحضددر ذل د الكددا ن وأو طختلددف إليدده فجاددل طختلددف إليدده و دداو

علددى طر ددق الغددالم ار ددب فددي صددوماة قددال مامددر أحسددب أو أصددحاب الصدوامع ددانوا بوم ددذ مسددلمين
قال فجال ا لغالم طسال ذل ال ار ب لمدا مدر بده فلدم بد ل بده حتدى أخبدره فقدال إنمدا أعبدد هللا قدال فجادل
الغددالم طمكد

عنددد ال ار ددب و طددة علددى الكددا ن فارسددل الكددا ن إلددى أ ددل الغددالم إندده ال طكدداد طحض درني

فدداخبر الغددالم ال ار ددب بددذل فقددال لدده ال ار ددب إذا قددال لد الكددا ن أبددن نددج فقددل عنددد أ لددي ومذا قددال ل د
أ ل أبن نج فاخبر م أند

ندج عندد الكدا ن قدال فبينمدا الغدالم علدى ذلد إذ مدر بجماعدة مدن النداح

كطيددر قددد ح سددهم دابددة فقددال باضددهم إو تل د الدابددة أسدددا قددال فاخددذ الغددالم حجد ار قددال اللهددم إو دداو مددا

طقددول ال ار ددب حقددا فاسددال أو أقتلهددا قددال اددم رمددي فقتددل الدابددة فقددال الندداح مددن قتلهددا قددالوا الغددالم ف د ع

الناح وقالوا لقد علم ذا الغالم علما لم طالمه أحد قال فسمع به أعمى فقال لده إو أندج رددت بصدري
فل

ذا و ذا قال له ال أر د من

دذا ولكدن أ أربدج إو رجدع إليد بصدره أتدؤمن بالدذي بدرده عليد قدال

نادم قدال فددعا هللا فدرد عليده بصدره فدومن ا عمدى فبلد الملد أمدر م ف اد

إلديهم فداتي بهدم فقدال قدتلن

كل واحدد مدنكم قتلدة ال أقتدل بهدا صداح ه فدامر بال ار دب والرجدل الدذي داو أعمدى فوضدع المنشدار علدى

م رو أحد ما فقتله وقتل ارخر بقتلدة أخدرب ادم أمدر بدالغالم فقدال انطلقدوا بده إلدى جبدل دذا و دذا فدالقوه

مدن أرسدده فددانطلقوا بدده إلدى ذلد الجبددل فلمددا انتهدوا بدده إلددى ذلد المكداو الددذي أرادوا أو بلقددوه مندده جالدوا

بتهافتوو من ذل الجبل و تردوو حتى لم ببق منهم إال الغدالم قدال ادم رجدع فدامر بده الملد أو بنطلقدوا
بده إلددى ال حدر فيلقوندده فيده فددانطلق بدده إلدى ال حددر فغدرو هللا الددذبن ددانوا ماده وأنجدداه فقدال الغددالم للملد

إند ال تقتلندي حتددى تصدلبني وترمينددي وتقدول إذا رميتنددي بسدم هللا رب دذا الغددالم قدال فددامر بده فصددلب
ادم رمداه فقدال بسدم هللا رب الغدالم الغدالم قدال فوضدع الغددالم بدده علدى صددله حدين رمدي ادم مدات فقددال

الناح لقد علدم دذا الغدالم علمدا مدا علمده أحدد ف ندا ندؤمن بدرب دذا الغدالم قدال فقيدل للملد أج عدج أو
خال

االاة فهذا الاالم لهم قد خال وه قدال فخدد أخددودا ادم ألقدى فيهدا الحطدب والندار ادم جمدع النداح

فقال من رجع عن دبنده تر نداه ومدن لدم برجدع ألقينداه فدي دذه الندار فجادل بلقديهم فدي تلد ا خددود قدال

طقددول هللا تاددالى ل قتددل أصددحاب ا خدددود النددار ذات الوقددود و حتددى بل د ل الا د الحميددد و قددال فامددا
الغالم ف نه دفن فيذ ر أنه أخرق فدي زمدن عمدر بدن الخطداب ومصد اه علدى صددله مدا وضداها حدين
قتل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ومن سورة الغاشية
[  ] 3341بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمد بن بشار حدانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو
عن أبي ال ير عدن جدابر قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أمدرت أو أقاتدل النداح حتدى طقولدوا
ال إله إال هللا ف ذا قالو ا عصموا مني دماء م وأمدوالهم إال بحقهدا وحسدابهم علدى هللا ادم قد أر ل إنمدا أندج
مذ ر لسج عليهم بمصيطر و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة ال جر
[  ] 3342بسدم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا أبددو ح ددص عمددرو بدن علددي حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي
وأبو داود قاال حدانا مام عن قتادة عن عمراو بن عصدام عدن رجدل مدن أ دل ال صدرة عدن عمدراو بدن
حصين أو النبي صلى هللا عليه وسلم س ل عن الش ع والوتر فقدال دي الصدالة باضدها شد ع و اضدها
وتددر قددال ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حيدددث قتددادة وقددد رواه خالددد بددن ندديل الحددداني عددن قتددادة

أطضا
باب ومن سورة والشمل وضحا ا
[  ] 3343بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا دداروو بددن إسددحاو الهمددداني حدددانا عبدددة عددن شددام بددن

عروة عن أبيه عن عبدد هللا بدن زمادة قدال سدماج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بومدا بدذ ر الناقدة والدذي
عقر ا فقال ل إذ ان ا

أشقا ا و ان ا

لها رجل عارم ع

منيع في ر طه مطدل أبدي زمادة ادم سدماته

بذ ر النساء فقال إالم طامد أحد م فيجلدد ام أرتده جلدد الابدد ولالده أو طضداجاها مدن اخدر بومده قدال ادم
وع هددم فددي ضددحكهم مددن الضددرطة فقددال إالم طضددح أحددد م ممددا ط اددل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
باب ومن سورة والليل إذا طغشى
[  ] 3344بسدم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا ازئدددة
بن قدامة عن منصور بن الماتمر عن ساد بن عبيدة عن أبي عبدد الدرحمن السدلمي عدن علدي رضدى
هللا تاالى عنه قال نا في جنازة في ال يع فاتى النبي صلى هللا عليده وسدلم فجلدل وجلسدنا ماده وماده
عود بنكج به في ا ر

فرفدع أرسده إلدى السدماء فقدال مدا مدن ن دل من وسدة إال قدد تدب مددخلها فقدال

القوم طا رسول هللا أفال نتكل علدى تابندا فمدن داو مدن أ دل السداادة ف نده طامدل للسداادة ومدن داو مدن
أ ل الشقاء ف نه طامل للشقاء قال بل أعملوا فكل ميسر أما من او مدن أ دل السداادة ف نده بيسدر لامدل
الساادة وأما من او مدن أ دل الشدقاء ف نده بيسدر لامدل الشدقاء ادم قد أر ل فامدا مدن أعطدى واتقدى وصددو

بالحسنى فسنيسره لليسرب وأما من بخل واستغنى و دذب بالحسدنى فسنيسدره للاسدرب و قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة والضحى
[  ] 3345بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا بن أبي عمدر حددانا سداياو بدن عييندة عدن ا سدود بدن نديل

عن جندب ال جلي قال نج مع النبي صلى هللا عليه وسلم في لدار فددميج أصد اه فقدال النبدي صدلى
هللا عليه وسلم
ل أنج إال أص ع دميج

وفي سبيل هللا ما لقيج قال فابطا عليه جبر ل عليده السدالم فقدال المشدر وو قدد ودع محمدد فدان ل هللا

تاالى ل ما ودعد ر د ومدا قلدى و قدال أبدو عيسدى دذا حددب
عن ا سود بن نيل

حسدن صدحيح وقدد رواه شدع ة والطدوري

باب ومن سورة ألم نشري
[  ] 3346بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا در وابدن أبدي عددي عدن
سايد بدن أبدي عرو دة عدن قتدادة عدن أندل بدن مالد عدن مالد بدن صاصداة رجدل مدن قومده أو النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم قددال بينمددا أنددا عنددد البيددج بددين النددائم واليق دداو إذ سددماج قددائال طقددول أحددد بددين
الطالاة فاتيج بطسج من ذ دب فيهدا مداء زمد م فشدري صددري إلدى دذا و دذا قدال قتدادة قلدج طاندي قلدج

نددل مال د مددا طانددي قددال إلددى أس د ل بطنددي فاسددتخرق قلبددي فغسددل قلبددي بمدداء زم د م اددم أعيددد مكاندده اددم

حشي إطمانا وحكمة وفي الحدب

قصة طو لة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة التين
[  ] 3347بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن إسددماعيل بددن أميددة قددال

سماج رجدال بددو ا أعرابيدا طقدول سدماج أبدا ر درة برو ده طقدول مدن قد أر ل والتدين وال تدوو و فقد أر ل ألديل
هللا بداحكم الحدداكمين و فليقددل بلددى وأنددا علددى ذلد مددن الشدا دبن قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
بهذا اإلسناد عن ذا ا عرابي عن ر رة وال طسمى

إنمددا بددروب

باب ومن سورة اق أر باسم ر
[  ] 3348بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا عبددد بددن حميددد أخبرنددا عبددد الددرزاو عددن مامددر عددن عبددد

الكددر م الج د ري عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح رضددى هللا تاددالى عنهمددا ل سددندع ال انيددة و قددال قددال أبددو
جهددل ل د ن أربددج محمدددا طصددلي طدداو علددى عنقدده فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لددو فاددل خذتدده

المالئكة عيانا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3349حدانا أبو سايد ا شج حدانا أبو خالد عن داود بدن أبدي ندد عدن عكرمدة عدن بدن ع داح

قال او النبي صلى هللا عليه وسلم طصلي فجاء أبدو جهدل فقدال ألدم أنهد عدن دذا ألدم أنهد عدن دذا
فانصرب النبي صلى هللا عليه وسدلم ف دره فقدال أبدو جهدل إند لدتالم مدا بهدا نداد أكطدر مندي فدان ل هللا ل

فليدددع نادطدده سددندع ال انيددة و فقددال بددن ع دداح فددحهللا لددو دعددا نادط ده خذتدده ز انيددة هللا قددال ددذا حدددب

حسن لر ب صحيح وفيه عن أبي ر رة رضى هللا تاالى عنه
باب ومن سورة القدر

[  ] 3350بسدم هللا الددرحمن الدرحيم حدددانا محمدود بددن لدديالو حددانا أبددو داود الطيالسدي حدددانا القاسددم
بن ال ضل الحداني عن بوسف بن سداد قدال قدام رجدل إلدى الحسدن بدن علدي بادد مدا بداطع مااو دة فقدال
سودت وجوه المؤمنين أو طا مسود وجوه المؤمنين فقال ال تدؤنبني رحمد هللا فد و النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم أري بنددي أميددة علددى منب دره فسدداءه ذل د فن لددج ل إنددا أعطيندداه الكددوار و طددا محمددد طانددي نه د ار فددي

الجنددة ون لددج ل إنددا أن لندداه فددي ليلددة القدددر ومددا أدراه مددا ليلددة القدددر ليلددة القدددر خيددر مددن ألددف شددهر و
طملكها بنو أمية طا محمد قال القاسم فاددنا ا ف ذا ي ألف بوم ال ب دد بدوم وال بدنقص قدال أبدو عيسدى
دذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مدن ددذا الوجدده مددن حددب

القاسددم بددن ال ضددل وقدد قيددل عددن القاسددم بددن

ال ضل عدن بوسدف بدن مدازو والقاسدم بدن ال ضدل الحدداني دو اقدة واقدة طحيدى بدن سدايد وعبدد الدرحمن
بن مهدي و وسف بن ساد رجل مجهول وال نارب ذا الحدب

على ذا الل ظ إال من ذا الوجه

[  ] 3351حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن عبدة بن أبي ل ابة وعاصدم دو بدن بهدلدة سدماا زر
بن حبيل وزر بن حبيل طكنى أبا مر م طقول قلدج بدي بدن ادب إو أخداه عبدد هللا بدن مسداود طقدول
من طقم الحول طصب ليلة القدر فقال طغ ر هللا بي عبد الرحمن لقدد علدم أنهدا فدي الاشدرة ا واخدر مدن

رمضدداو وأنه ددا ليلددة سد د ع وعش ددر ن ولكندده أراد أو ال بتك ددل الن دداح اددم حل ددف ال طس ددتطني أنهددا ليل ددة سد د ع
وعشر ن قلدج لده بداي شديء تقدول ذلد طدا أبدا المندذر قدال بارطدة التدي أخبرندا رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم أو بالاالمة أو الشمل تطلع بوم ذ ال شااع لها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة لم طكن
[  ] 3352بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا محمد بن بشار حدانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا سداياو

عدن المختددار بدن فل ددل قددال سدماج أنددل بدن مالد طقددول قدال رجددل للنبدي صددلى هللا عليدده وسدلم طددا خيددر
البر ة قال ذل إبراييم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة إذا زل لج ا ر
[  ] 3353بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبدد هللا بدن الم داره أخبرندا سدايد بدن

أبي أبوب عن طحيى بن أبي سليماو عدن سدايد المقبدري عدن أبدي ر درة رضدى هللا تادالى عنده قدال قد أر

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ددذه ارطددة ل بوم ددذ تحدددث أخ ار ددا و قددال أتدددروو مددا أخ ار ددا قددالوا هللا

ورسددوله أعلددم قددال فد و أخ ار ددا أو تشددهد علددى ددل عبدد أو أمددة بمددا عمددل علددى رهر ددا تقددول عمددل بددوم
كذا ذا و ذا فهذه أخ ار ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة التكاار
[  ] 3354بسم هللا الرحمن الدرحيم حددانا محمدود بدن لديالو حددانا و دب بدن جر در حددانا شدع ة عدن
قتادة عن مطرب بن عبد هللا بن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو طقد أر
ل ألهاكم التكاار و قال طقول بدن ادم مدالي مدالي و دل لد مدن مالد إال مدا تصددقج فامضديج أو أكلدج
فافنيج أو ل سج فابليج قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3355حدانا أبو ر ب حددانا حكدام بدن أسدلم الدرازي عدن عمدرو بدن أبدي نديل عدن الحجداق عدن
المنهددال بددن عمددرو عددن زر عددن علددي رضددى هللا تاددالى عندده قددال مددا زلنددا نش د فددي عددذاب القبددر حتددى

ن لدج ألهدداكم التكدداار قددال أبددو ر دب مدرة عددن عمددرو بددن أبددي نديل ددو رازي وعمددرو بددن ندديل المالئددي
كوفي عن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 3356حددانا بددن أبدي عمددر حددانا سدداياو بدن عيينددة عدن محمددد بدن عمددرو بدن علقمددة عدن طحيددى
بددن عبددد الددرحمن بددن حاطددب عددن عبددد هللا بددن ال يددر بددن الا دوام عددن أبيدده قددال لمددا ن لددج ل اددم لتسددالن
بوم ددذ عددن النعدديم و قددال ال يددر طددا رسددول هللا فدداي النعدديم نسددال عندده ومنمددا مددا ا سددوداو التمددر والمدداء
قال أما إنه سيكوو قال ذا حدب

حسن

[  ] 3357حدانا عبد بن حميد حدانا أحمد بن بونل عن أبي بكر بدن عيداح عدن محمدد بدن عمدرو

عن أبي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال لمدا ن لدج دذه ارطدة ل ادم لتسدالن بوم دذ عدن النعديم و قدال النداح طدا

رسول هللا عن أي النعديم نسدال ف نمدا مدا ا سدوداو والاددو حاضدر وسديوفنا علدى عواتقندا قدال إو ذلد
سدديكوو قددال أبددو عيسددى وحدددب

بددن عيينددة عددن محمددد بددن عمددرو عندددي أصددح مددن ددذا سدداياو عيينددة

أح ظ وأصح حدبطا من أبي بكر بن عياح
[  ] 3358حدانا عبد بن حميدد حددانا شد ابة عدن عبدد هللا بدن الادالء عدن الضدحاه بدن عبدد الدرحمن

بدن عددرزم ا شدداري قددال سددماج أبددا ر درة طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو أول مددا طسددال
عنه بوم ال يامة طاني الابد مدن النعديم أو طقدال لده ألدم نصدح لد جسدم ونرو د مدن المداء ال دارد قدال

أبدو عيسدى دذا حدددب

لر دب والضدحاه ددو بدن عبدد الدرحمن بددن عدرزب و قدال بددن عدرزم وابدن عددرزم

أصح
باب ومن سورة الكوار
[  ] 3359بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا عبد بدن حميدد حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن قتدادة عدن
أنددل إنددا أعطيندداه الكددوار أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ددو نهددر فددي الجنددة حافتدداه ن دداب اللؤلددؤ
قلج ما ذا طا جبر ل قال ذا الكوار الذي قد أعطاكه هللا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3360حدانا أحمد بن منيع حدانا شر ح بدن النامداو حددانا الحكدم بدن عبدد الملد عدن قتدادة عدن

أنل قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بيندا أندا أسدير فدي الجندة إذ عدر

لدي نهدر حافتداه ن داب

اللؤلددؤ قلددج للمل د مددا ددذا قددال ددذا الكددوار الددذي أعطاكدده هللا قددال اددم ضددرب بيددده إلددى طينددة فاسددتخرق
مسكا ام رفاج لي سددرة المنتهدى ف أربدج عندد ا ندو ار ع يمدا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وقد روي من لير وجه عن أنل

حسدن صدحيح

[  ] 3361حدانا ناد حدانا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عدن محدارب بدن دادار عدن عبدد
هللا بدن عمدر قدال قددال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم الكدوار نهدر فدي الجنددة حافتداه مدن ذ دب ومجدراه
على الدر والياقوت تر ته أطيب مدن المسد ومداهه أحلدى مدن الاسدل وأبديا مدن الدطلج قدال دذا حددب

حسن صحيح

باب ومن سورة النصر
[  ] 3362بسدم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا عبدد بدن حميددد حددانا سدليماو بدن داود عدن شدع ة عدن أبددي
بشر عن سايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح رضدى هللا تادالى عنهمدا قدال داو عمدر طسدالني مدع أصدحاب

النبي صلى هللا عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوب أتساله ولنا بنوو مطله فقدال لده عمدر إنده مدن
حي

تالم فساله عن ذه ل إذا جاء نصر هللا وال دتح و فقلدج إنمدا دو أجدل رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم أعلمدده إطدداه وقد أر السددورة إلددى اخر ددا فقددال لدده عمددر وهللا مددا أعلددم منهددا إال مددا تالددم قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن أبدي بشدر بهدذا

اإلسناد نحوه إال أنه قال فقال له عبد الرحمن بن عوب أتساله ولنا أبناء مطله
باب ومن سورة تبج بدا
[  ] 3363بسم هللا الرحمن الرحيم حدانا ناد وأحمد بن منيع حددانا أبدو مااو دة حددانا ا عمدل عدن
عمرو بن مرة عن سايد بن جبير عن بدن ع داح قدال صداد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ذات بدوم

علددى الص د ا فنددادب طددا ص د احاه فاجتماددج إليدده قددر ل فقددال إنددي ل نددذبر لكددم بددين بدددي عددذاب شدددبد و
أرأبتم لو أني أخبرتكم أو الادو ممسديكم أو مصد حكم أكندتم تصددقوني فقدال أبدو لهدب ألهدذا جماتندا ت دا
ل فان ل هللا ل تبج بدا أبي لهب وتب و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ومن سورة اإلخال
[  ] 3364بسددم هللا الددرحمن الددرحيم حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو سدداد ددو الصددنااني عددن أبددي

جا ددر ال درازي عددن الر يددع بددن أنددل عددن أبددي الااليددة عددن أبددي بددن اددب أو المشددر ين قددالوا لرسددول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم انسددب لنددا ر د فددان ل هللا ل قددل ددو هللا أحددد هللا الصددمد و فالصددمد الددذي لددم بلددد
ولم بولدد نده لديل شديء بولدد إال سديموت وال شديء طمدوت إال سديورث ومو هللا عد وجدل ال طمدوت وال
بورث ل ولم طكن له وا أحد و قال لم طكن له شبيه وال عدل وليل مطله شيء

[  ] 3365حدانا عبد بن حميد حدانا عبيد هللا بن موسى عن أبي جا ر الدرازي عدن الر يدع عدن أبدي

الااليدة أو النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم ذ در الهددتهم فقددالوا انسدب لنددا ر د قددال فاتدداه جبر دل بهددذه السددورة
قل و هللا أحد فذ ر نحوه ولم بذ ر فيه عن أبي بن اب و ذا أصح من حددب

أبدي سداد وأبدو سداد

اسمه محمد بن ميسر وأبو جا ر الرازي اسمه عيسدى وأبدو الااليدة اسدمه رفيدع و داو عبددا أعتقتده امدرأة
سابية
باب ومن سورة الماوذتين
[  ] 3366بسم هللا الدرحمن الدرحيم حددانا محمدد بدن المطندى حددانا عبدد الملد بدن عمدرو الاقددي عدن
بن أبي ذئب عن الحدارث بدن عبدد الدرحمن عدن أبدي سدلمة عدن عائشدة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
ن ر إلدى القمدر فقدال طدا عائشدة اسدتايذي بداهلل مدن شدر دذا فد و دذا الغاسدق إذا وقدب قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3367حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن إسددماعيل بددن أبددي خالددد حددداني ندديل
و و بن أبي حازم عن ع ة بدن عدامر الجهندي عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال قدد أند ل هللا علدي

اطددات لددم بددر مددطلهن ل قددل أعددوذ بددرب الندداح و إلددى اخددر السددورة و ل قددل أعددوذ بددرب ال لددق و إلددى اخددر
السورة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3368محمددد بددن بشددار حدددانا صد واو بددن عيسددى حدددانا الحددرث بددن عبددد الددرحمن بددن أبددي ذبدداب

عن سايد بن أبي سايد المقبري عن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لمدا خلدق هللا
ادم ون ددد فيدده الددروي عطددل فقددال الحمددد هلل فحمددد هللا ب ذندده فقددال لدده ر دده رحم د هللا طددا ادم اذ ددب إلددى
أول

المالئكة إلى مف منهم جلوح فقل السالم عليكم قالوا وعلي السالم ورحمة هللا ام رجدع إلدى ر ده

فقال إو ذه تحيت وتحية بني بينهم فقال هللا له و داه مقبوضتاو اختر أبهمدا شد ج قدال اختدرت طمدين
ر ددي و لتددا بدددي ر ددي طمددين م ار ددة اددم بسددطها فد ذا فيهددا ادم وذر تدده فقددال أي رب مددا دؤالء فقددال دؤالء
ذر تد فد ذا ددل إنسدداو مكتددوب عم دره بددين عينيدده فد ذا فدديهم رجددل أضددوء م أو مددن أضددوئهم قددال ط دا رب

مددن ددذا قددال ددذا ابن د داود قددد تبددج لدده عمددر أر اددين سددنة قددال طددا رب زده فددي عم دره قددال ذاه الددذي

كتبج له قال أي رب ف ني قد جالج له مدن عمدري سدتين سدنة قدال أندج وذاه قدال ادم أسدكن الجندة مدا

شاء هللا ام أيد ط منهدا فكداو ادم طادد لن سده قدال فاتداه ملد المدوت فقدال لده ادم قدد عجلدج قدد تدب لدي
ألف سنة قال بلى ولكن جالج البن داود ستين سدنة فجحدد فجحددت ذر تده ونسدي فنسديج ذر تده قدال
فمن بوم ذ أمر بالكتاب والشهود قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده وقدد روي مدن

لير وجه عن أبي ر رة عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم مدن رواطدة ز دد بدن أسدلم عدن أبدي صدالح عدن

أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
باب
[  ] 3369حدانا محمد بن بشار حدانا ب د بن اروو حدانا الاوام بن حوشب عن سدليماو بدن أبدي

سددليماو عددن أنددل بددن مال د عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لمددا خلددق هللا ا ر

جالددج تميددد

فخلددق الج ددال فادداد بهددا عليهددا فاسددتقرت فاجبددج المالئكددة مددن شدددة الج ددال قددالوا طددا رب ددل مددن خلق د
شيء أشد من الج ال قال نام الحدبد قالوا طا رب فهل مدن خلقد شديء أشدد مدن الحدبدد قدال نادم الندار
فقالوا طا رب فهل من خلق شيء أشد من الندار قدال نادم المداء قدالوا طدا رب فهدل مدن خلقد شديء أشدد

مددن المدداء قددال ناددم الددر ح قددالوا طددا رب فهددل مددن خلق د شدديء أشددد مددن الددر ح قددال ناددم بددن ادم تصدددو
بصدقة بيمينه طخ يها من شماله قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه مرفوعا إال من ذا الوجه

كتاب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب ما جاء في فضل الدعاء
[  ] 3370حدددانا ع دداح بددن عبددد الا دديم الانبددري وليددر واحددد قددالوا حدددانا أبددو داود الطيالسددي حدددانا
عمدراو القطدداو عددن قتددادة عددن سددايد بددن أبددي الحسددن عددن أبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عندده عددن النبددي
صلى هللا عليه وسلم قال ليل شيء أكرم على هللا تاالى من الدعاء قال أبو عيسدى دذا حددب
لر ددب ال نارفدده مرفوعددا إال مددن حدددب

حسدن

عم دراو القطدداو وعمدراو القطدداو ددو بددن داود و كنددى أبددا الا دوام

حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي عن عمراو القطاو بهذا اإلسناد نحوه

[  ] 3371حددانا علدي بدن حجدر أخبرندا الوليدد بدن مسدلم عدن بدن لهيادة عدن عبيدد هللا بدن أبدي جا ددر
عن أباو بن ص ح عن أنل بن مال عن النبي صلى هللا عليه وسلم قدال الددعاء مدد الع دادة قدال أبدو
عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجه ال نارفه إال من حدب

بن لهياة

[  ] 3372حدددانا أحمددد ب ددن منيددع ح دددانا مددرواو ب ددن مااو ددة عددن ا عم ددل عددن ذر ع ددن طسدديع ع ددن
الناماو بن بشير عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال الددعاء دو الع دادة ادم قد أر ل وقدال ر كدم ادعدوني

أس ددتجب لك ددم إو ال ددذبن طس ددتكبروو ع ددن ع ددادتي س دديدخلوو جه ددنم داخ ددر ن و ق ددال ددذا ح دددب

ص ددحيح وق ددد روب منص ددور ع ددن ا عم ددل ع ددن ذر وال نارف دده إال م ددن ح دددب

حس ددن

ذر ددو ذر ب ددن عب ددد هللا

الهمداني اقة والد عمر بن ذر
باب منه
[  ] 3373حدددانا قتي ددة حدددانا حدداتم بددن إسددماعيل عددن أبددي الملدديح عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة
رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن لددم طسددال هللا طغضددب عليدده قددال

وروب و يددع وليددر واحددد عددن أبددي الملدديح ددذا الحدددب

وال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وأبددو الملدديح أسددمه

صبيح سماج محمدا طقوله وقال طقال له ال ارسي
باب
[  ] 3374حدانا محمد بن بشار حدانا مرحوم بن عبد الا

الاطار حدانا أبدو ناامدة السدادي عدن

أبدي عطمدداو النهدددي عددن أبددي موسددى ا شدداري رضدى هللا تاددالى عندده قددال نددا مددع رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم في ل اة فلما ق لنا أشدرفنا علدى المدبندة فكبدر النداح تكبيدرة ورفادوا بهدا أصدواتهم فقدال رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم إو ر كدم لديل باصدم وال لائدب دو بيدنكم و دين رءوح رحدالكم قدال طدا عبدد هللا
بن نيل أال أعلم

ن ا من نوز الجنة ال حول وال قوة إال باهلل ذا حددب

حسدن وأبدو عطمداو النهددي

أسددمه عبددد الددرحمن بددن مددل وأبددو ناامددة السددادي أسددمه عمددرو بددن عيسددى حدددانا إسددحاو بددن منصددور
حدانا أبو عاصم عن حميدد بدن أبدي المديلح عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم نحوه
باب ما جاء في فضل الذ ر
[  ] 3375حدددانا أبددو ر ددب حدددانا ز ددد بددن ح دداب عددن مااو ددة بددن صددالح عددن عمددرو بددن ندديل عددن

عبددد هللا بددن بسددر رضددى هللا تاددالى عندده أو رجددال قددال طددا رسددول هللا إو شدرائع اإلسددالم قددد طددرت علددي
فدداخبرني بشدديء أتشددب

بدده قددال ال ب د ال لسددان رط ددا مددن ذ ددر هللا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب من ذا الوجه
باب منه
[  ] 3376حددانا قتي دة حددانا بددن لهيادة عدن دراق عددن أبدي الهيدطم عدن أبددي سدايد الخددري أو رسددول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم س د ل أي الع دداد أفضددل درجددة عنددد هللا بددوم ال يامددة قددال الددذاكروو هللا طي د ار

والددذاكرات قلددج طددا رسددول هللا ومددن الغددازي فددي سددبيل هللا قددال لددو ضددرب بسددي ه فددي الك ددار والمشددر ين

حتددى بنكسددر و ختض دب دمددا لكدداو الددذاكروو هللا أفضددل مندده درجددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
إنما نارفه من حدب

دراق

لر ددب

باب منه
[  ] 3377حدانا الحسين بن حر

حدانا ال ضل بن موسى عن عبد هللا بدن سدايد دو بدن أبدي ندد

عن ز اد مولى بن عياح عن أبي بحر ة عن أبدي الددرداء رضدى هللا تادالى عنده قدال قدال النبدي صدلى

هللا عليه وسلم أال أنب كم بخير أعمدالكم وأز ا دا عندد ملديككم وأرفاهدا فدي درجداتكم وخيدر لكدم مدن إن داو
الذ ب والورو وخير لكم من أو تلقوا عدو م فتضر وا أعناقهم و ضر وا أعنداقكم قدالوا بلدى قدال ذ در هللا

تادالى فقددال مادداذ بددن جبددل رضددى هللا تاددالى عندده مددا شدديء أنجددى مددن عددذاب هللا مددن ذ ددر هللا قددال أبددو

عيسددى وقددد روب باضددهم ددذا الحدددب
فارسله

عددن عبددد هللا بددن سددايد مطددل ددذا اإلسددناد وروب باضددهم عندده

باب ما جاء في القوم طجلسوو فيذ روو هللا ع وجل ما لهم من ال ضل
[  ] 3378حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بددن مهددي حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عددن

ا لدر أبددي مسدلم أندده شددهد علدى أبددي ر درة وأبدي سددايد الخددري إنهمددا شددهدا علدى رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم أندده قددال مددا مددن قددوم بددذ روو هللا إال ح ددج بهددم المالئكددة ولشدديتهم الرحمددة ون لددج علدديهم
السكينة وذ ر م هللا فيمن عنده قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3379حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا مرحددوم بددن عبددد الا د الاطددار حدددانا أبددو ناامددة عددن أبددي

عطمدداو النهدددي عددن أبددي سددايد الخدددري قددال خددرق مااو ددة إلددى المسددجد فقددال مددا طجلسددكم قددالوا جلسددنا
نذ ر هللا قال اهلل ما أجلسكم إال ذاه قالوا وهللا مدا أجلسدنا إال ذاه قدال أمدا أندي مدا أسدتحل كم تهمدة لدي
وما او أحد بمن لتي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقدل حددبطا عنده مندي إو رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم خددرق علددى حلقددة مددن أصددحابه فقددال مددا طجلسددكم قددالوا جلسددنا نددذ ر هللا ونحمددده لمددا دددانا

لفس ددالم وم ددن علين ددا ب دده فق ددال اهلل م ددا أجلس ددكم إال ذاه ق ددالوا اهلل م ددا أجلس ددنا إال ذاه ق ددال أم ددا إن ددي ل ددم
أستحل كم لتهمة لكدم إنده أتداني جبر دل فداخبرني أو هللا ب دا ي بكدم المالئكدة قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وأبددو ناامددة السددادي أسددمه عمددرو بددن عيسددى وأبددو عطمدداو

النهدي أسمه عبد الرحمن بن مل

باب في القوم طجلسوو وال بذ روو هللا
[  ] 3380حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد ال ددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن صددالح م ددولى
التوأمة عن أبي ر رة رضى هللا تاالى عنه عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا جلدل قدوم مجلسدا

لم بذ روا هللا فيه ولم طصلوا على نبيهم إال او عليهم ترة ف و شاء عدذبهم ومو شداء ل در لهدم قدال أبدو
عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسددلم ومانددى قولدده ت درة طانددي حس درة وندامددة وقددال باددا أ ددل المارفددة بالار يددة الت درة ددو الطددار حدددانا
بوسدف بددن طاقددوب حدددانا ح دص بددن عمددر حدددانا شدع ة عددن أبددي إسدحاو قدال سددماج ا لددر أبددا مسددلم
قددال أشددهد علددى أبددي سددايد وأبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عنهمددا أنهمددا شددهدا علددى رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم فذ ر مطله

باب ما جاء أو دعوة المسلم مستجابة
[  ] 3381حددانا قتي ددة حدددانا بددن لهياددة عددن أبددي ال يددر عددن جددابر قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم طقول ما من أحد بدعو بددعاء إال اتداه هللا مدا سدال أو دف عنده مدن السدوء مطلده مدا لدم بددع
ب ام أو قطياة رحم وفي ال اب عن أبي سايد وع ادة بن الصامج

[  ] 3382حدانا محمد بن مرزوو حددانا عبيدد هللا بدن واقدد حددانا سدايد بدن عطيدة الليطدي عدن شدهر

بن حوشب عن أبي ر درة رضدى هللا تادالى عنده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن سدره أو
طستجيب هللا له عند الشدائد والكرب فليكطر الدعاء في الرخاء قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

[  ] 3383حدانا طحيى بن حبيب بن عر ي حدانا موسى بن إبراييم بن طيدر ا نصداري قدال سدماج
طلح ة بن خراح قال سدماج جدابر بدن عبدد هللا رضدى هللا تادالى عنهمدا طقدول سدماج رسدول هللا صدلى
هللا عليده وسددلم طقددول أفضددل الددذ ر ال إلدده إال هللا وأفضددل الددعاء الحمددد هلل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

موسى بن إبراييم ذا الحدب

موسددى بددن إب دراييم وقددد روب علددي بددن المدددبني وليددر واحددد عددن

[  ] 3384حدانا أبو ر ب ومحمد بن عبيد المحار ي قداال حددانا طحيدى بدن ز ر دا بدن أبدي ازئددة عدن

أبيه عن خالد بن سلمة عن البهدي عدن عدروة عدن عائشدة رضدى هللا تادالى عنهدا قالدج داو رسدول هللا
صلى هللا عليده وسدلم بدذ ر هللا علدى دل أحيانده قدال أبدو عيسدى دذا حددب
من حدب

حسدن لر دب ال نارفده إال

طحيى بن ز ر ا بن أبي زائدة والبهي أسمه عبد هللا

باب ما جاء أو الداعي ببدأ بن سه
[  ] 3385حدانا نصدر بدن عبدد الدرحمن الكدوفي حددانا أبدو قطدن عدن حمد ة ال دات عدن أبدي إسدحاو

عن سايد بن جبير عن بن ع اح عن أبي بن اب أو رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم داو إذا ذ در
أحددا فددعا لده بددأ بن سده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب صدحيح وأبدو قطدن اسدمه عمدرو بددن

الهيطم
باب ما جاء في رفع ا بدي عند الدعاء
[  ] 3386حددانا أبدو موسددى محمدد بدن المطنددى ومبدراييم بدن طاقددوب وليدر واحدد قددالوا حددانا حمداد بددن

عيسددى الجهنددي عددن حن لددة بددن أبددي سدداياو الجمحددي عددن سددالم بددن عبددد هللا عددن أبيدده عددن عمددر بددن
الخطدداب رضددى هللا تاددالى عندده قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذا رفددع بدطدده فددي الدددعاء لددم
طحطهمدا حتددى طمسدح بهمددا وجهده قددال محمددد بدن المطنددى فدي حدبطدده لددم برد مدا حتددى طمسدح بهمددا وجهدده
قال أبو عيسدى دذا حددب
قليل الحدب

صدحيح لر دب ال نارفده إال مدن حددب

حمداد بدن عيسدى وقدد ت درد بده و دو

وقد حدث عنه الناح وحن لة بن أبي ساياو و اقة واقة طحيى بن سايد القطاو

باب ما جاء فيمن طستاجل في دعائه
[  ] 3387حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد عددن بددن شددهاب عددن أبددي عبيددد مددولى بددن أز ددر
عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال طسددتجاب حددد م مددا لددم طاجددل طقددول دعددوت فلددم
طسدتجب لدي قددال أبدو عيسددى دذا حددب

حسددن صدحيح وأبددو عبيدد أسدمه سدداد و دو مددولى عبدد الددرحمن

أز در و قددال مددولى عبدد الددرحمن بددن عدوب وعبددد الددرحمن بدن أز ددر ددو بدن عددم عبددد الدرحمن بددن عددوب
قال وفي ال اب عن أنل رضى هللا تاالى عنه
باب ما جاء في الدعاء إذا أص ح ومذا أمسى
[  ] 3388حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو داود حدددانا عبددد الددرحمن بددن أبددي ال ندداد عددن أبيدده عددن
أبدداو بددن عطمدداو قددال سددماج عطمدداو بددن ع دداو رضددى هللا تاددالى عندده طقددول قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم مددا مددن عبددد طقددول فددي ص د اي ددل بددوم ومسدداء ددل ليلددة بسددم هللا الددذي ال طضددر مددع اسددمه
شيء في ا ر

وال في السماء و دو السدميع الالديم ادالث مدرات لدم طضدره شديء فكداو أبداو قدد أصدابه

طرب فالج فجال الرجدل بن در إليده فقدال لده أبداو مدا تن در أمدا إو الحددب
بوم ذ ليمضي هللا علي قدره قال ذا حدب

حسن صحيح لر ب

مدا حددات ولكندي لدم أقلده

[  ] 3389حددانا أبدو سدايد ا شدج حددانا ع ددة بدن خالدد عدن أبدي سدداد سدايد بدن المرز داو عدن أبددي
سدلمة عدن او دداو رضدى هللا تاددالى عنده قددال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مدن قددال حدين طمسددي
رضيج باهلل ر دا و اإلسدالم دبندا و محمدد نبيدا داو حقدا علدى هللا أو برضديه قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن لر ب من ذا الوجه
[  ] 3390حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا جر ددر عددن الحسددن بددن عبيددد هللا عددن إبدراييم بددن سددو د عددن
عبد الدرحمن بدن ب دد عدن عبدد هللا قدال داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا أمسدى قدال أمسدينا وأمسدى
المل هلل والحمد هلل وال إله إال وحده ال شر له أراه قال فيها له المل وله الحمد و دو علدى دل شديء
قدبر أسال خير ما في الليلة وخير ما بادد ا وأعدوذ بد مدن شدر دذه الليلدة وشدر مدا بادد ا وأعدوذ بد
مدن الكسدل وسدوء الكبدر وأعددوذ بد مدن عدذاب النددار وعدذاب القبدر فد ذا أصد ح قدال ذلد أطضدا أصد حنا
وأص ح المل هلل والحمد هلل قال ذا حدب

حسن صحيح وقد رواه شع ة بهدذا اإلسدناد عدن بدن مسداود

لم برفاه
[  ] 3391حدانا علي بن حجر حدانا عبد هللا بن جا در أخبرندا سدهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده عدن

أبدي ر درة قدال دداو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم طالدم أصدحابه طقدول إذا أصد ح أحدد م فليقدل اللهددم
ب أصد حنا و د أمسدينا و د نحيدا و د نمدوت ومليد المصدير ومذا أمسدى فليقدل اللهدم بد أمسدينا و د
أص حنا و

نحيا و

نموت وملي النشور قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب منه
[  ] 3392حدانا محم ود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شع ة عن طالى بدن عطداء قدال سدماج
عمددرو بددن عاصددم الطق ددي طحدددث عددن أبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال أبددو بكددر طددا رسددول هللا
مرن ددي بش دديء أقول دده إذا أصد د حج ومذا أمس دديج ق ددال ق ددل الله ددم ع ددالم الغي ددب والش ددهادة ف دداطر الس ددماوات
وا ر

رب ددل شدديء ومليكدده أشددهد أو ال إلدده إال أنددج أعددوذ ب د مددن شددر ن سددي ومددن شددر الشدديطاو

وش ددر ه ق ددال قل دده إذا أص د حج ومذا أمس دديج ومذا أخ ددذت مض ددجا ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

صحيح

حس ددن

باب منه
[  ] 3393حدددانا الحسددين بددن حر د

حدددانا عبددد الا د بددن أبددي حددازم طيددر بددن ز ددد عددن عطمدداو بددن

ر يادة عدن شدداد بدن أوح رضددى هللا تادالى عنده أو النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم قدال لده أال أدلد علددى
سيد االستغ ار اللهم أنج ر ي ال إله إال أنج خلقتني وأنا عبده وأندا علدى عهدده ووعدده مدا اسدتطاج

أعدوذ بد مدن شدر مدا صددناج وأبدوء إليد بنامتد علدي وأعتدرب بددذنو ي فدال ر لدي ذندو ي إنده ال طغ ددر
الددذن وب إال أنددج ال طقولهددا أحددد م حددين طمسددي فيدداتي عليدده قدددر قبددل أو طصد ح إال وجبددج لدده الجنددة وال
طقولها حين طص ح فياتي عليه قددر قبدل أو طمسدي إال وجبدج لده الجندة قدال وفدي ال داب عدن أبدي ر درة

وابن عمدر وابدن مسداود وابدن أبد ي و ر ددة رضدى هللا تادالى عدنهم قدال و دذا حددب
الا د أبددي حددازم ددو بددن أبددي حددازم ال ا ددد وقددد روي ددذا الحدددب

أوح رضى هللا تاالى عنه

حسدن لر دب وعبدد

مددن ليددر ددذا الوجدده عددن شددداد بددن

باب ما جاء في الدعاء إذا أوب إلى فراشه
[  ] 3394حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن أبددي إسددحاو الهمددداني عددن الب دراء بددن
عدازب أو النبدي صددلى هللا عليده وسدلم قددال لده أال أعلمد

لمددات تقولهدا إذا أو دج إلددى ف ارشد فد و مددج

من ليلت مج على ال طرة ومو أص حج أص حج وقد أصبج خي ار تقدول اللهدم إندي أسدلمج ن سدي إليد

ووجهددج وجهددي إلي د وفوضددج أمددري إلي د را ددة وري ددة إلي د وألجددات رهددري إلي د ال ملجددا وال منجددى
مند إال إليد امنددج بكتابد الددذي أن لددج و نبيد الددذي أرسددلج قددال البدراء فقلددج و رسددول الددذي أرسددلج
قال فطان بيده في صدري ام قال و نبي الذي أرسدلج قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن قدد روي مدن

ليددر وجدده عددن الب دراء ورواه منصددور بددن الماتمددر عددن سدداد بددن عبيدددة عددن البدراء عددن النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم نحددوه إ ال أندده قددال إذا أو ددج إلددى ف ارش د وأنددج علددى وضددوء قددال وفددي ال دداب عددن ارفددع بددن
خدطج رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3395حدانا محمد بن بشار حدانا عطمداو بدن عمدر حددانا علدي بدن الم داره عدن طحيدى بدن أبدي
كطيددر عددن طحيددى بددن إسددحاو عددن أخددي ارفددع بددن خدددطج عددن ارفددع بددن خدددطج رضددى هللا تاددالى عن ده أو

النبي صلى هللا عليه وسلم قال إذا اضطجع أحد م على جن ه ا طمدن ادم قدال اللهدم إندي أسدلمج ن سدي
إليد ووجهددج وجهددي إليد وألجددات رهددري إليد وفوضدج أمددري إليد ال ملجدا وال منجددى مند إال إليد
أهمددن بكتاب د و رسددل ف د و مددات مددن ليلتدده دخددل الجنددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حدب

حسددن لر ددب م دن

رافع بن خدطج رضى هللا تاالى عنه

[  ] 3396حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا ع دداو بددن مسددلم حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن اابددج عددن

أنددل بددن مالد رضددى هللا تاددالى عندده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا أوب إلددى ف ارشدده قددال

الحمددد هلل الددذي أطامنددا وسددقانا و انددا واوانددا و ددم ممددن ال ددافي لدده وال مدداوب قددال ددذا حدددب

صحيح لر ب

حسددن

باب منه
[  ] 3397حدددانا صددالح بددن عبددد هللا حدددانا أبددو مااو ددة عددن الوصددافي عددن عطيددة عددن أبددي سددايد

رضدى هللا تادالى عندده عدن النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قدال مدن قددال حدين طداوي إلددى ف ارشده أسددتغ ر هللا

الا دديم الددذي ال إلدده إال ددو الحددي القيددوم وأتددوب إليدده اددالث م درات ل ددر هللا ذنو دده ومو انددج مطددل ز ددد
ال حددر ومو ان ددج عدددد ورو الش ددجر ومو ان ددج عدددد رم ددل ع ددالج ومو انددج ع دددد أط ددام الدددنيا ق ددال أب ددو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه من حدب

الوصافي عبيد هللا بن الوليد

باب منه
[  ] 3398حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن عبددد المل د بددن عميددر عددن ر اددي بددن ح دراح عددن

حذط ددة بددن اليمدداو رضددى هللا تاددالى عنهمددا أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا أراد أو بنددام وضددع
بددده تحددج أرسدده اددم قددال اللهددم قنددي عددذاب بددوم تجمددع ع دداده أو ت ا د

ع دداده قددال ددذا حدددب

حسددن

صحيح
[  ] 3399حدانا أبدو ر دب أخبرندا إسدحاو بدن منصدور دو السدلولي عدن إبدراييم بدن بوسدف بدن أبدي
إسحاو عن أبيه عن أبي إسحاو عن أبي بردة عن البراء بدن عدازب رضدى هللا تادالى عنهمدا قدال داو

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بتوسددد طميندده عنددد المنددام اددم طقددول رب قنددي عددذاب بددوم ت ا د

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده وروب الطددوري ددذا الحدددب

ع دداده

عددن أبددي إسددحاو

عدن البدراء لددم بددذ ر بينهمددا أحدددا وروب شددع ة عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي عبيدددة ورجددل اخددر عددن البدراء

وروب شدر عدن أبدي إسدحاو عدن عبدد هللا بدن ب دد عدن البدراء وعدن أبدي إسدحاو عدن أبدي عبيددة عدن
عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه وسلم مطله
باب منه
[  ] 3400حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عوو أخبرنا خالد بدن عبدد هللا عدن سدهيل
عن أبيه عن أبي ر رة رضى هللا تادالى عنده قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طامرندا إذا أخدذ

أحدنا مضجاه أو طقول اللهدم رب السدماوات ورب ا رضدين ور ندا ورب دل شديء وفدالق الحدب والندوب
ومن ل التوراة واإلنجيل والقراو أعوذ ب من شر ل ذي شر أنج اخذ بناصديته أندج ا ول فلديل قبلد

شدديء وأنددج ارخددر فلدديل باددده شدديء وال ددا ر فلدديل فوق د شدديء وال دداطن فلدديل دون د شدديء اقددا
عني الدبن وألنني من ال قر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب منه
[  ] 3401حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن بددن عجددالو عددن سددايد المقبددري عددن أبددي ر درة

رضددى هللا تاددالى عندده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا قددام أحددد م عددن ف ارشدده اددم رجددع إليدده

فلين ضدده بصددن ة إ ازره اددالث م درات ف ندده ال بدددري مددا خل دده عليدده باددد ف د ذا اضددطجع فليقددل باسددم ر ددي

وضدداج جنبددي و د أرفادده ف د و أمسددكج ن سددي فارحمهددا ومو أرسددلتها فاح هددا بمددا تح ددظ بدده ع دداده
الصالحين فد ذا اسدتيقظ فليقدل الحمدد هلل الدذي عافداني فدي جسددي ورد علدي روحدي وأذو لدي بدذ ره قدال

وفددي ال دداب عددن جددابر وعائشددة قددال ح ددب
فلين ضه بداخلة إ ازره
باب ما جاء فيمن طق أر القراو عند المنام

أبددي ر درة حدددب

حسددن وروب باضددهم ددذا الحدددب

وقددال

[  ] 3402حددانا قتي ددة حددانا الم ضددل بددن فضدالة عددن عقيدل عددن بددن شدهاب عددن عدروة عددن عائشددة

أو النبي صلى هللا عليه وسلم او إذا أوب إلى فراشه ل ليلة جمع ايه ادم ن د

فيهمدا فقد أر فيهمدا قدل

و هللا أحد وقل أعوذ برب ال لق وقل أعوذ برب الناح ام طمسح بهما ما استطاع من جسدده ببددأ بهمدا
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ط ال ذل االث مرات قال ذا حدب

حسن لر ب صحيح

باب منه
[  ] 3403حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أخبرنا شع ة عن أبدي إسدحاو عدن رجدل عدن

فروة بن نوفل رضى هللا تاالى عنه أنه أتى النبي صلى هللا عليه وسدلم فقدال طدا رسدول هللا علمندي شدي ا

أقوله إذا أو ج إلى فراشي قال أق أر قدل طدا أبهدا الكدافروو ف نهدا بدراءة مدن الشدره قدال شدع ة أحياندا طقدول

مدرة وأحيانددا ال ط قولهددا حدددانا موسددى بددن ح د ام أخبرنددا طحيددى بددن ادم عددن إس درائيل عددن أبددي إسددحاو عددن
فددروة بددن نوفددل عددن أبيدده أندده أتددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددذ ر نحددوه بماندداه و ددذا أصددح قددال أبددو

عيسددى وروب ز يددر ددذا الحدددب

عددن أبددي إسددحاو عددن فددروة بددن نوفددل عددن أبيدده عددن النبددي صددلى هللا

عليدده وسددلم نحددوه و ددذا أش د ه وأصددح مددن حدددب
الحدب

وقد روي ذا الحددب

شددع ة وقددد اضددطرب أصددحاب أبددي إسددحاو فددي ددذا

مدن ليدر دذا الوجده قدد رواه عبدد الدرحمن بدن نوفدل عدن أبيده عدن النبدي

صلى هللا عليه وسلم وعبد الرحمن و أخو فروة بن نوفل

[  ] 3404حدانا شام بن بونل الكوفي حدانا المحار ي عن ليد

عدن أبدي ال يدر عدن جدابر رضدى

هللا تادالى عنده قدال داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ال بندام حتدى طقد أر بتن دل السدجدة و ت داره قدال أبدو

عيسى كذا روب ساياو ولير واحد ذا الحدب
هللا عليدده وسددلم نحددوه وروب ز يددر ددذا الحدددب

عن لي

عن أبي ال ير عدن جدابر عدن النبدي صدلى

عددن أبددي ال يددر قددال قلددج لدده سددماته مددن جددابر قددال لددم

أسددماه مددن جددابر إنمددا سددماته مددن ص د واو أو بددن صد واو وروب ش د ابة عددن مغي درة بددن مسددلم عددن أبددي
ال ير عن جابر نحو حدب

لي

[  ] 3405حددانا صدالح بدن عبدد هللا حددانا حمداد بدن ز دد عدن أبدي ل ابدة قدال قالدج عائشدة رضدى هللا

تادالى عنهدا داو النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم ال بندام حتدى طقد أر ال مددر و ندي إسدرائيل أخبرندي محمدد بددن
إسماعيل قال أبو ل ابة ذا اسمه مرواو مولى عبد الرحمن بن ز اد وسمع مدن عائشدة سدمع منده حمداد

بن ز د
[  ] 3406حدانا علي بن حجر أخبرنا ب يدة بدن الوليدد عدن بجيدر بدن سداد عدن خالدد بدن مادداو عدن
عبددد هللا بددن أبددي بددالل عددن الار ددا

بددن سددار ة رضددى هللا تاددالى عندده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

كاو ال بنام حتى طق أر المس حات و قول فيها اطة خير من ألف اطة ذا حدب

حسن لر ب

باب منه
[  ] 3407حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن الجر ددري عددن أبددي
الاددالء بددن الشددخير عددن رجددل مددن بنددي حن لددة قددال صددحبج شددداد بددن أوح رضددى هللا تاددالى عندده فددي
س ر فقدال أال أعلمد مدا داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طالمندا أو نقدول اللهدم إندي أسدال الط دات
في ا مر وأسال ع مدة الرشدد وأسدال شدكر نامتد وحسدن ع ادتد وأسدال لسدانا صدادقا وقل دا سدليما

وأعوذ بد مدن شدر مدا تالدم وأسدال مدن خيدر مدا تالدم وأسدتغ ره ممدا تالدم إند أندج عدالم الغيدوب قدال
و دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول مددا مددن مسددلم طاخددذ مضددجاه طق د أر سددورة مددن تدداب هللا إال
و ل هللا به ملكا فال طقر ه شيء بؤذطه حتى بهب متى ب قال أبدو عيسدى دذا حددب

إنمدا نارفده مدن

دذا الوجدده والجر دري ددو سدايد بددن إطدداح أبدو مسدداود الجر دري وأبددو الاددالء أسدمه ب ددد بدن عبددد هللا بددن

الشخير
باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام
[  ] 3408حدددانا أبددو الخطدداب ز دداد بددن طحيددى ال صددري حدددانا أز ددر السددماو عددن بددن عددوو ع دن بددن

سير ن عن عبيدة عن علي رضى هللا تاالى عنه قال شكج إلي فاطمة مجدل بددبها مدن الطحدين فقلدج
لو أتيدج أبداه فسدالته خادمدا فقدال أال أدلكمدا علدى مدا دو خيدر لكمدا مدن الخدادم إذا أخدذتما مضدجاكما
تقوالو االاا واالاين واالاا واالادين وأر ادا واالادين مدن تحميدد وتسدبيح وتكبيدر وفدي الحددب
أبددو عيسددى ددذا حدددب

علي

حسددن لر ددب مددن حدددب

بددن عددوو وقددد روي ددذا الحدددب

قصدة قدال

مددن ليددر وجدده عددن

[  ] 3409حدانا محمد بن طحيي حدانا أز ر السماو عن بدن عدوو عدن محمدد عدن عبيددة عدن علدي

رضددى هللا تاددالى عندده قددال جدداءت فاطمددة إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم تشددكو مجددال بيدددبها فامر ددا
بالتسبيح والتكبير والتحميد
باب منه
[  ] 3410حدانا أحمد بن منيع حدانا إسماعيل بن علية حدانا عطاء بن السائب عدن أبيده عدن عبدد
هللا بددن عمددرو رضددى هللا تاددالى عنهمددا قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خلتدداو ال طحصدديهما

رجددل مسددلم إال دخددل الجنددة أال و مددا طسددير ومددن طامددل بهمددا قليددل طسد ح هللا فددي دبددر ددل صددالة عش د ار
و حمد عش ار و كبره عش ار قال فانا رأبج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاقد ا بيدده قدال فتلد خمسدوو

ومائة باللساو وألف وخمسمائة في المي او ومذا أخذت مضجا تس حه وتكبره وتحمده مائدة فتلد مائدة

باللساو وألف في المي او فاطكم طامل في اليوم والليلدة أل دين وخمسدمائة سدي ة قدالوا و يدف ال طحصديهما
قال طاتي أحد م الشيطاو و و في صالته فيقول أذ در دذا أذ در دذا حتدى بنتقدل فلالده ال ط ادل و اتيده
و و في مضجاه فال ب ال بنومه حتى بنام قال ذا حدب
عط داء بددن السددائب ددذا الحدددب

حسن صدحيح وقدد روب شدع ة والطدوري عدن

وروب ا عمددل ددذا الحدددب

ال اب عن ز د بن اابج وأنل وابن ع اح رضي هللا

عددن عطدداء بددن السددائب مختص د ار وفددي

[  ] 3411حددانا محمدد بددن عبدد ا علددى حددانا عطدام بددن علدي عددن ا عمدل عدن عطدداء بدن السددائب

عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو رضى هللا تاالى عنهدا قدال أربدج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طاقدد
التسبيح قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من حدب

ا عمل

[  ] 3412حدددانا محم ددد ب ددن إس ددماعيل بددن س ددمرة ا حمس ددي الك ددوفي حدددانا أس د اط ب ددن محم ددد ح دددانا
عمرو بن نيل المالئي عن الحكم بن عتي ة عن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى عدن ادب بدن عجدرة عدن
النبدي صددلى هللا عليده وسددلم قددال ما دات ال طخيددب قدائلهن طسد ح هللا فددي دبدر ددل صدالة االاددا واالاددين
و حمده االاا واالاين و كبره أر اا واالاين قال أبدو عيسدى دذا حددب

اقة حافظ وروب شع ة ذا الحدب

حسدن وعمدرو بدن نديل المالئدي

عن الحكم ولم برفاه وروب منصور بن الماتمر عن الحكم ورفاه

[  ] 3413حدددانا طحيددى بددن خلددف حدددانا بددن أبددي عدددي عددن شددام بددن حسدداو عددن محمددد بددن سددير ن

عددن طيددر بددن أفلددح عددن ز ددد بددن اابددج رضددى هللا تاددالى عندده قددال أمرنددا أو نسد ح دبددر ددل صددالة االاددا
واالاين ونحمده االاا واالاين ونكبره أر اا واالاين قال فرأب رجدل مدن ا نصدار فدي المندام فقدال أمدر م
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو تس حوا في دبر ل صدالة االادا واالادين وتحمددوا هللا االادا واالادين
وتكبددروا أر اددا واالاددين قددال ناددم قددال فدداجالوا خمسددا وعشددر ن واجال دوا التهليددل ماهددن فغدددا علددى النبددي

صلى هللا عليه وسلم فحداه فقال افالوا قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

باب ما جاء في الدعاء إذا أنت ه من الليل
[  ] 3414حدانا محمد بن عبدد الا د بدن أبدي رزمدة حددانا الوليدد بدن مسدلم حددانا ا و ازعدي حدداني
عمير بن انة قال حداني جندادة بدن أبدي أميدة حدداني ع دادة بدن الصدامج رضدى هللا تادالى عنده عدن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من تاار من الليدل فقدال ال إلده إال هللا وحدده ال شدر لده لده الملد

و و على ل شيء قددبر وسد حاو هللا والحمدد هلل وال إلده إال هللا وهللا أكبدر وال حدول وال قدوة إال بداهلل ادم
قال رب أل ر لي أو قال ام دعا أسدتجيب لده فد و عد م فتوضدا ادم صدلى قبلدج صدالته قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3415حددانا علددي بددن حجددر حدددانا مسدلمة بددن عمددرو قددال دداو عميدر بددن ددانة طصددلي ددل بددوم
ألف سجدة و س ح مائة ألف تسبيحة
باب منه
[  ] 3416حددانا إسددحاو بدن منصددور أخبرندا النضددر بدن شددميل وو دب بددن جر در وأبددو عدامر الاقدددي
وعبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث قددالوا حدددانا شددام الدسددتوائي عددن طحيددى بددن أبددي طيددر عددن أبددي سددلمة
حداني ر ياة بن اب ا سلمي قال نج أبيج عندد بداب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فاعطيده وضدوءه
فاس ددماه اله ددوب م ددن اللي ددل طق ددول س ددمع هللا لم ددن حم ددده وأس ددماه اله ددوب م ددن اللي ددل طق ددول الحم ددد هلل رب

الاالمين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب منه
[  ] 3417حددانا عمددر بددن إسدماعيل بددن مجالددد بدن سددايد حدددانا أبدي عددن عبددد الملد بددن عميددر عددن
ر اددي عددن حذط ددة بددن اليمدداو رضددى هللا تاددالى عنهمددا أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا أراد
أو بنام قال اللهم باسم أموت وأحيدا ومذا أسدتيقظ قدال الحمدد هلل الدذي أحيدا ن سدي بادد أو أماتهدا ومليده
النشور قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما طقول إذا قام من الليل إلى الصالة
[  ] 3418حددانا ا نصداري حدددانا مادن حدددانا مالد بدن أنددل عدن أبددي ال يدر عدن طدداوح عدن عبددد
هللا بن ع اح رضى هللا تاالى عنهما أو رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم داو إذا قدام إلدى الصدالة مدن
جددوب الليددل طقددول اللهددم ل د الحمددد أنددج نددور وا ر
الحمد أنج رب السماوات وا ر

ول د الحمددد أنددج نيددام السددماوات وا ر

ول د

ومن فيهن أنج الحق ووعده الحق ولقداهه حدق والجندة حدق والندار

حق والساعة حق اللهم ل أسلمج و

امنج وعلي تو لج وملي أنبج و

خاصدمج ومليد حاكمدج

فال ر لي ما قدمج وما أخرت وما أسررت وما أعلنج إن إلهي ال إله إال أندج قدال دذا حددب

صحيح وقد روي من لير وجه عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم

حسدن

باب منه
[  ] 3419حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرندا محمدد بدن عمدراو بدن أبدي ليلدى حدداني أبدي حدداني
بن أبي ليلى عدن داود بدن علدي دو بدن عبدد هللا بدن ع داح عدن أبيده عدن جدده بدن ع داح قدال سدماج

نبي هللا صلى هللا عليه وسلم طقول ليلة حين فرغ من صدالته اللهدم إندي أسدال رحمدة مدن عندده تهددي

بهددا قلبددي وتجمددع بهددا أمددري وتلددم بهددا شدداطي وتصددلح بهددا لددائبي وترفددع بهددا شددا دي وت ددي بهددا عملددي
وتلهمندي بهدا رشددي وتددرد بهدا أل تدي وتاصددمني بهدا مدن دل سددوء اللهدم أعطندي إطمانددا و قيندا لديل باددده

ك ددر ورحمددة أنددال بهددا شددرب رامتد فددي الدددنيا وارخدرة اللهددم إنددي أسددال ال ددوز فددي الاطدداء و ددروب فددي

القضدداء ون د ل الشددهداء وعدديل السدداداء والنصددر علددى ا عددداء اللهددم إنددي أن د ل ب د حدداجتي ومو قصددر
رأبي وضداف عملدي افتقدرت إلدى رحمتد فاسدال طدا قاضدي ا مدور و دا شدافي الصددور مدا تجيدر بدين

ال حور أو تجيرني من عذاب الساير ومن دعوة الطبور ومن فتنة القبور اللهدم مدا قصدر عنده أربدي ولدم

تبلغده نيتددي ولدم تبلغدده مسددالتي مدن خيددر وعدتدده أحددا مددن خلقد أو خيدر أنددج ماطيدده أحددا مددن ع دداده
ف ني أرلب إلي فيه وأسالكه برحمت رب الاالمين اللهم ذا الحبدل الشددبد وا مدر الرشديد أسدال ا مدن
بددوم الوعيددد والجنددة بددوم الخلددود مددع المقددر ين الشددهود الر ددع السددجود المددوفين بددالاهود إن د رحدديم ودود
وأنج ت ال ما تر د اللهم اجالنا ادبن مهتدبن لير ضدالين وال مضدلين سدلما وليائد وعددوا عددائ

نحددب بح د مددن أح د وناددادي باددداوت مددن خال د اللهددم ددذا الدددعاء وعلي د االسددتجابة و ددذا الجهددد

وعلي التكالو اللهم أجال لي نو ار في قبري وندو ار فدي قلبدي وندو ار مدن بدين بددي وندو ار مدن خل دي وندو ار

عن طميني ونو ار عن شدمالي وندو ار مدن فدوقي وندو ار مدن تحتدي وندو ار فدي سدماي وندو ار فدي بصدري وندو ار
فددي شدداري ونددو ار فددي بشددري ونددو ار فددي لحمددي ونددو ار فددي دمددي ونددو ار فددي ع ددامي اللهددم أع ددم لددي نددو ار
وأعطندي نددو ار وأجاددل لددي نددو ار سد حاو الددذي تاطددف الاد وقددال بدده سد حاو الددذي لد ل المجددد وتكددرم بدده
س ح او الذي ال بن غي التسبيح إال له س حاو ذي ال ضدل والدنام سد حاو ذي المجدد والكدرم سد حاو ذي
الجالل واإلكرام قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

بدن أبدي ليلدى مدن دذا الوجده

وقددد روب شددع ة وسدداياو الطددوري عددن سددلمة بددن هيددل عددن ر ددب عددن بددن ع دداح عددن النبددي صددلى هللا
عليه وسلم باا ذا الحدب

ولم بذ ره بطوله

باب ما جاء في الدعاء عند افتتاي الصالة بالليل
[  ] 3420حددانا طحيدى بدن موسددى وليدر واحدد قدالوا أخبرنددا عمدر بدن بدونل حدددانا عكرمدة بدن عمددار

حدددانا طحيددى بددن أبددي طيددر حدددانا أبددو سددلمة قددال سددالج عائشددة رضددى هللا تاددالى عنهددا بدداي شدديء دداو
النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم ط تددتح صدالته إذا قددام مدن الليدل قالددج داو إذا قددام مدن الليددل أفتدتح صددالته
فقددال اللهددم رب جبر ددل وميكائيددل ومسدرافيل فدداطر السددماوات وا ر

وعددالم الغيددب والشددهادة أنددج تحكددم

بدين ع دداده فيمدا ددانوا فيده طختل ددوو ا ددني لمددا اختلدف فيدده مدن الحددق ب ذند إند علدى صدراط مسددت يم
قال ذا حدب

حسن لر ب

باب منه
[  ] 3421حدانا محمد بن عبد المل بن أبي الشوارب حدانا بوسف بن الماجشدوو حدداني أبدي عدن

عبد الرحمن ا عرق عن عبيد هللا بن أبي ارفدع عدن علدي بدن أبدي طالدب أو رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم دداو إذا قددام إلددى الصددالة قددال وجهددج وجهددي للددذي فطددر السددماوات وا ر

حني ددا ومددا أنددا مددن

المشددر ين إو صددالتي ونسددكي ومحيدداي وممدداتي هلل رب الاددالمين ال شددر لدده و ددذل أمددرت وأنددا مددن
المسلمين اللهم أنج المل ال إله إال أنج أنج ر ي وأنا عبده رلمدج ن سدي واعترفدج بدذنبي فدال ر لدي
ذن ددو ي جميادددا إن دده ال طغ دددر ال ددذنوب إال أندددج وأ ددددني حس ددن ا خد ددالو ال به دددي حسدددنها إال أند ددج
وأصدرب عنددي سددي ها إندده ال طصدرب عنددي سددي ها إال أنددج امنددج بد ت ار ددج وتااليددج أسددتغ ره وأتددوب

إلي ف ذا ر ع قال اللهم ل ر اج و

امنج ول أسدلمج خشدع لد سدماي و صدري ومخدي وع دامي

وعصبي ف ذا رفع رأسه قال اللهدم ر ندا لد الحمدد مدلء السدماوات وا رضدين ومدلء مدا بينهمدا ومدلء مدا
ش د ج مددن شدديء ف د ذا سددجد قددال اللهددم ل د سددجدت و د امنددج ول د أسددلمج سددجد وجهددي للددذي خلقدده

فصوره وشق سماه و صره ت اره هللا أحسن الخالقين ام طكوو اخر مدا طقدول بدين التشدهد والسدالم اللهدم

أل ر لي ما قدمج وما أخرت وما أسررت وما أعلنج وما أنج أعلدم بده مندي أندج المقددم وأندج المدؤخر
حسن صحيح

ال إله إال أنج قال أبو عيسى ذا حدب

[  ] 3422حدانا الحسن بن علي الخالل حددانا أبدو الوليدد حددانا عبدد الا د بدن أبدي سدلمة و وسدف

بن الماجشوو قال عبد الا

حداني عمي وقال بوسف أخبرني أبي حدداني ا عدرق عدن عبيدد هللا بدن

أبددي ارفددع عددن علددي بددن أبددي طالددب أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا قددام إلددى الصددالة قددال
وجهج وجهي للذي فطر السماوات وا ر

حني ا وما أندا مدن المشدر ين إو صدالتي ونسدكي ومحيداي

وممداتي هلل رب الادالمين ال شدر لده و دذل أمدرت وأندا مدن المسدلمين اللهدم أندج الملد ال إلده إال أندج
أنددج ر ددي وأنددا عبددده رلمددج ن سددي واعترفددج بددذنبي فددال ر لددي ذنددو ي جمياددا إندده ال طغ ددر الددذنوب إال
أنج وأ دني حسدن ا خدالو ال بهددي حسدنها إال أندج وأصدرب عندي سدي ها ال طصدرب عندي سدي ها
إال أنج لبي وسادط والخير له في بددط والشدر لديل إليد أندا بد ومليد ت ار دج وتااليدج أسدتغ ره

وأتوب إلي ف ذا ر ع قال اللهم ل ر اج و

امندج ولد أسدلمج خشدع لد سدماي و صدري وع دامي

وعصبي ف ذا رفع قال اللهم ر نا ل الحمد ملء السماء وملء ا ر
من شيء باد ف ذا سجد قال اللهم ل سجدت و

وملء ما بينهمدا ومدلء مدا شد ج

امنج ول أسدلمج وجهدي للدذي خلقده فصدوره وشدق

سماه و صره فت اره هللا أحسن الخالقين ام طقول من اخر ما طقول بين التشهد والتسدليم اللهدم أل در لدي

مددا قدددمج ومددا أخددرت ومددا أسددررت ومددا أعلنددج ومددا أسددرفج ومددا أنددج أعلددم بدده منددي أنددج المقدددم وأنددج
المؤخر ال إله إال أنج قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3423حدددانا الحسددن بددن علددي الخددالل حدددانا سددليماو بددن داود الهاشددمي حدددانا عبددد الددرحمن بددن
أبددي ال ندداد عددن موسددى بددن ع ددة عددن عبددد هللا بددن ال ضددل عددن عبددد الددرحمن ا عددرق عددن عبيددد هللا بددن
أبددي ارفددع عددن علددي بددن أبددي طالددب عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أندده دداو إذا قددام إلددى الصددالة
المكتو ددة رفددع بدطدده حددذو منكبيدده و صددنع ذل د أطضددا إذا قضددى قراءتدده وأراد أو بر ددع و صددناها إذا رفددع
رأسه من الر دوع وال برفدع بدطده فدي شديء مدن صدالته و دو قاعدد ومذا قدام مدن سدجدتين رفدع بدطده دذل

و بددر و قددول حددين ط تددتح الصددالة باددد التكبيددر وجهددج وجهددي للددذي فطددر السددماوات وا ر

حني ددا ومددا

أنا من المشر ين إو صالتي ونسدكي ومحيداي وممداتي هلل رب الادالمين ال شدر لده و دذل أمدرت وأندا
مددن المسددلمين اللهددم أنددج المل د ال إلدده إال أنددج س د حان أنددج ر ددي وأنددا عبددده رلمددج ن سددي واعترفددج

ب ددذنبي ف ددال ر ل ددي ذند ددو ي جميا ددا إن دده ال طغ دددر ال ددذنوب إال أن ددج وأ ددددني حس ددن ا خ ددالو ال بهد دددي
حسنها إال أنج وأصرب عني سي ها ال طصدرب عندي سدي ها إال أندج لبيد وسدادط أندا بد ومليد وال

وال ملجددا إال إلي د أسددتغ ره وأتددوب إلي د اددم طق د أر ف د ذا ر ددع دداو المدده فددي ر وعدده أو طقددول اللهددم ل د
ر اج و

امنج ولد أسدلمج وأندج ر دي خشدع سدماي و صدري ومخدي وع مدي هلل رب الادالمين فد ذا

رفع رأسه من الر وع قال سمع هللا لمن حمده ادم بت اهدا اللهدم ر ندا ولد الحمدد مدلء السدماوات وا ر
ومددلء مددا ش د ج مددن شدديء باددد ومذا سددجد قددال فددي سددجوده اللهددم ل د سددجدت و د امنددج ول د أسددلمج
وأنج ر ي سجد وجهي للذي خلقده وشدق سدماه و صدره ت داره هللا أحسدن الخدالقين و قدول عندد انصدرافه

من الصالة اللهم أل ر لي ما قدمج وما أخرت ومدا أسدررت ومدا أعلندج أندج إلهدي ال إلده إال أندج قدال
ددذا حدددب

حسددن صددحيح والامددل علددى ددذا عنددد الشددافاي وأصددحابنا قددال أبددو عيسددى وأحمددد ال ب دراه

سدماج أبددا إسدماعيل الترمددذي محمدد بددن إسدماعيل بددن بوسدف طقددول سدماج سددليماو بدن داود الهاشددمي
طقول وذ ر ذا الحدب

فقال ذا عندنا مطل حدب

ال ري عن سالم عن أبيه

باب ما طقول في سجود القراو
[  ] 3424حدانا قتي ة حدانا محمد بن ب د بن خنيل حددانا الحسدن بدن محمدد بدن عبيدد هللا بدن أبدي
ب ددد قددال قددال لددي بددن جددر ج أخبرنددي عبيددد هللا بددن أبددي ب ددد عددن بددن ع دداح قددال جدداء رجددل إلددى النبددي

صددلى هللا علي دده وس ددلم فقددال رأبتن ددي الليل ددة وأن ددا نددائم دداني ن ددج أص ددلي خلددف ش ددجرة فس ددجدت الش ددجرة
لسجودي وسماتها و ي تقول اللهدم أكتدب لدي بهدا عندده أجد ار وضدع عندي بهدا وز ار وأجالهدا لدي عندده

ذخد ار وتقبلهددا منددي مدا تقبلتهددا مددن عبددده داود قدال بددن جددر ج قدال لددي جددده قددال بدن ع دداح فقد أر النبددي

صلى هللا عليه وسدلم سدجدة ادم سدجد قدال بدن ع داح فسدماته و دو طقدول مطدل مدا أخبدر الرجدل مدن قدول
الشجرة قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه وفي ال اب عن أبي سايد

[  ] 3425حدانا محمد بن بشدار حددانا عبدد الو داب الطق دي حددانا خالدد الحدذاء عدن أبدي الادالء عدن

عائشددة قالددج دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول فددي سددجود القدراو بالليددل سددجد وجهددي للددذي خلقدده
وشق سماه و صره بحوله وقوته قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما طقول إذا خرق من بيته
[  ] 3426حدانا سايد بن طحيدى بدن سدايد ا مدوي حددانا أبدي حددانا بدن جدر ج عدن إسدحاو بدن عبدد

هللا بن أبي طلحة عن أنل بن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن قدال طاندي إذا خدرق
من بيته بسم هللا تو لج علدى هللا ال حدول وال قدوة إال بداهلل طقدال لده يدج ووقيدج وتنحدى عنده الشديطاو
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب منه
[  ] 3427حدانا محمدود بدن لديالو حددانا و يدع حددانا سداياو عدن منصدور عدن عدامر الشدابي عدن

أم سدلمة أو النبدي صدلى هللا عليده وسددلم داو إذا خدرق مدن بيتده قددال بسدم هللا تو لدج علدى هللا اللهدم إنددا
ناوذ ب مدن أو ند ل أو نضدل أو ن لدم أو ن لدم أو نجهدل أو طجهدل عليندا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حسن صحيح
باب ما طقول إذا دخل السوو
[  ] 3428حدانا أحمد بن منيع حدانا ب دد بدن داروو أخبرندا أز در بدن سدناو حددانا محمدد بدن واسدع

قال قدمج مكة فلقيني أخي سالم بن عبد هللا بن عمر فحداني عدن أبيده عدن جدده أو رسدول هللا صدلى

هللا عليده وسدلم قدال مدن دخدل السددوو فقدال ال إلده إال هللا وحدده ال شدر لدده لده الملد ولده الحمدد طحيددي

و ميددج و ددو حددي ال طمددوت بيددده الخيددر و ددو علددى ددل شدديء قدددبر تددب هللا لدده ألددف ألددف حسددنة ومحددا
عنده ألددف ألددف سددي ة ورفددع لدده ألددف ألددف درجددة قدال أبددو عيسددى ددذا حدددب

دبنار و و قهرماو ال ال ير عن سالم بن عبد هللا ذا الحدب

لر ددب وقددد رواه عمددرو بددن

نحوه

[  ] 3429حددانا بدذل أحمدد بدن عبددة الضدبي حددانا حمدداد بدن ز دد والماتمدر بدن سدليماو قداال حدددانا

عمدرو بدن دبنددار و دو قهرمداو ال ال يددر عدن سدالم بددن عبدد هللا بدن عمددر عدن أبيده عددن جدده أو رسددول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال من قدال فدي السدوو ال إلده إال هللا وحدده ال شدر لده لده الملد ولده الحمدد

طحيددي و ميددج و ددو حددي ال طمددوت بيددده الخيددر و ددو علددى ددل شدديء قدددبر تددب هللا لدده ألددف ألددف حسددنة
ومحددا عندده ألددف ألددف سددي ة و نددى لدده بيتددا فددي الجنددة قددال أبددو عيسددى وعمددرو بددن دبنددار ددذا ددو شدديد

بصدري وقدد تكلدم فيده بادا أصدحاب الحددب

مددن ليدر دذا الوجده ورواه طحيدى بدن سدليم الطدائ ي عددن

عمدراو بدن مسددلم عدن عبدد هللا بددن دبندار عددن بدن عمدر عددن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم ولددم بدذ ر فيدده

عن عمر رضى هللا تاالى عنه
باب ما طقول الابد إذا مر

[  ] 3430حدانا ساياو بن و يع حدانا إسماعيل بن محمد بن جحدادة حددانا عبدد الج دار بدن ع داح
عدن أبدي إسدحاو عدن ا لدر أبدي مسدلم قدال أشدهد علدى أبدي سدايد وأبدي ر درة أنهمدا شدهدا علدى النبدي
صلى هللا عليه وسلم قال من قال ال إله إال هللا وهللا أكبر صدقه ر ده فقدال ال إلده إال أندا وأندا أكبدر ومذا
قددال ال إلدده إال هللا وحددده قددال طقددول ال إلدده إال أنددا وحدددي ومذا قددال ال إلدده إال هللا وحددده ال شددر لدده قددال
هللا ال إله إال أنا وحدي ال شر لدي ومذا قدال ال إلده إال هللا لده الملد ولده الحمدد قدال ال إلده إال أندا لدي
المل ولي الحمد ومذا قال ال إله إال هللا وال حول وال قوة إال باهلل قدال ال إلده إال أندا وال حدول وال قدوة إال
بددي و دداو طقددول مددن قالهددا فددي مرضدده اددم مددات لددم تطامدده النددار قددال ددذا حدددب

حسددن لر ددب وقددد رواه

شع ة عن أبي إسحاو عن ا لر أبي مسدلم عدن أبدي ر درة وأبدي سدايد بنحدو دذا الحددب
برفاه شع ة حدانا بذل بندار حدانا محمد بن جا ر عن شع ة بهذا
باب ما طقول إذا رأب مبتلى

بمانداه ولدم

[  ] 3431حدانا محمد بن عبد هللا بن ب ع حدانا عبد الوارث بدن سدايد عدن عمدرو بدن دبندار مدولى

ال ال ير عن سالم بدن عبدد هللا بدن عمدر عدن بدن عمدر عدن عمدر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
قال من رأب صاحب بالء فقال الحمد هلل الدذي عافداني ممدا ابدتاله بده وفضدلني علدى طيدر ممدن خلدق
ت ضيال إال عوفي من ذل البالء ائنا ما او ما عاح قال أبو عيسدى دذا حددب

لر دب وفدي ال داب

عددن أبددي ر درة وعمددرو بددن دبنددار قهرمدداو ال ال يددر شدديد بصددري ولدديل ددو بددالقوي فددي الحدددب

ت رد باحادب

وقددد

عن سالم بن عبد هللا بن عمر وقد روي عن أبي جا ر محمدد بدن علدي أنده قدال إذا رأب

صاحب بالء فتاوذ منه طقول ذل في ن سه وال طسمع صاحب البالء
[  ] 3432حدانا أبو جا ر الشي اني ولير واحدد قدالوا حددانا مطدرب بدن عبدد هللا المددبني حددانا عبدد

هللا بن عمر الامدري عدن سدهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم من رأب مبتلى فقال الحمدد هلل الدذي عافداني ممدا ابدتاله بده وفضدلني علدى طيدر ممدن خلدق
ت ضيال لم طص ه ذل البالء قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجه

باب ما طقول إذا قام من المجلل
[  ] 3433حدددانا أبددو عبيدددة بددن أبددي الس د ر الكددوفي أحمددد بددن عبددد هللا الهمددداني حدددانا حجدداق بددن
محمد قال قال بن جر ج أخبرندي موسدى بدن ع دة عدن سدهيل بدن أبدي صدالح عدن أبيده عدن أبدي ر درة
قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن جلدل فدي مجلدل فكطدر فيده لغطده فقدال قبدل أو طقدوم مدن
مجلسه ذل س حان اللهم و حمده أشهد أو ال إله إال أنج أسدتغ ره وأتدوب إليد إال ل در لده مدا داو
في مجلسه ذل وفي ال اب عن أبي برزة وعائشة قال ذا حدب
ال نارفه من حدب

حسدن لر دب صدحيح مدن دذا الوجده

سهيل إال من ذا الوجه

[  ] 3434حدانا نصر بن عبد هللا الكوفي حدانا المحار ي عن مال بن مغول عن محمدد بدن سدوقة
عن نافع عن بن عمر قال او طاد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدي المجلدل الواحدد مائدة مدرة مدن
قبل أو طقوم رب أل ر لي وتب علي إند التدواب الغ دور حددانا بدن أبدي عمدر حددانا سداياو عدن محمدد

بن سوقة بهذا اإلسناد نحوه بماناه قال ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما جاء ما طقول عند الكرب
[  ] 3435حددانا محمدد بدن بشددار حددانا ماداذ بدن شددام حدداني أبدي عدن قتددادة عدن أبدي الااليدة عددن
بدن ع دداح أو نبددي هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو بددعو عنددد الكددرب ال إلدده إال هللا الالددي الحلدديم ال إلدده
ورب الارح الكر م

إال هللا رب الارح الا يم ال إله إال هللا رب السماوات وا ر

[  ] 3435حدانا محمد بن بشار حدانا بن أبدي عددي عدن شدام عدن قتدادة عدن أبدي الااليدة عدن بدن
ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمطله قال وفي ال اب عن علي قال و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3436حدددانا أبددو سددلمة طحيددى بددن المغي درة المخ ومددي المدددبني وليددر واحددد قددالوا حدددانا بددن أبددي

فدط عن إبراييم بن ال ضل عن المقبري عن أبدي ر درة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو إذا أ مده
ا مر رفع رأسه إلى السماء فقال س حاو هللا الا يم ومذا اجتهد في الدعاء قال طا حي طدا قيدوم قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما جاء ما طقول إذا ن ل من ال
[  ] 3437حدانا قتي ة حدانا اللي

عن ب د بدن أبدي حبيدب عدن الحدارث بدن طاقدوب عدن طاقدوب بدن

عبددد هللا بددن ا شددج عددن بسددر بددن سددايد عددن سدداد بددن أبددي وقددا

عددن خولددة بنددج حكدديم السددلمية عددن

رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم قدال مدن ند ل مند ال ادم قدال أعدوذ بكلمدات هللا التامدات مدن شدر مدا خلدق
لددم طضدره شدديء حتددى برتحددل مددن من لدده ذلد قددال ددذا حدددب
الحدب

الحدب

حسددن صددحيح وروب مال د بددن أنددل ددذا

أنه بلغه عن طاقوب بن عبد هللا بن ا شج فذ ر نحو ذا الحدب

وروي عن بن عجدالو دذا

عن طاقوب بن عبد هللا بن ا شج و قول عن سدايد بدن المسديب عدن خولدة قدال وحددب

الليد

أصح من رواطة بن عجالو
باب ما طقول إذا خرق مساف ار
[  ] 3438حدانا محمد بن عمر بدن علدي المقددمي حددانا بدن أبدي عددي عدن شدع ة عدن عبدد هللا بدن

بشر الخطامي عن أبي زرعة عن أبي ر رة قال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا سدافر فر دب

راحلتد ه قدال باصد اه ومددد شدع ة باصد اه قدال اللهددم أندج الصداحب فدي السد ر والخلي دة فدي ا دل اللهددم
أصحبنا بنصدح وأقلبندا بذمدة اللهدم أزو لندا ا ر

و دوو عليندا السد ر اللهدم إندي أعدوذ بد مدن وعطداء

الس ر و وبة المنقلب قال أبو عيسى نج ال أعدرب دذا إال مدن حددب

بدن أبدي عددي حتدى حدداني بده

سو د حدانا سو د بن نصر حدانا عبدد هللا بدن الم داره حددانا شدع ة بهدذا اإلسدناد نحدوه بمانداه قدال دذا
حدب

حسن لر ب من حدب

أبي ر رة وال نارفه إال من حدب

بن أبي عدي عن شع ة

[  ] 3439حدددانا أحمددد بددن عبدددة حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن عاصددم ا حددول عددن عبددد هللا بددن سددرجل

قال او النبي صلى هللا عليه وسلم إذا سافر طقول اللهدم أندج الصداحب فدي السد ر والخلي دة فدي ا دل
اللهددم إنددي أعددوذ ب د مددن وعطدداء الس د ر و وبددة المنقلددب اللهددم أصددحبنا فددي س د رنا واخل نددا فددي أ لنددا ومددن

الحدور بادد الكدوو ودعدوة الم لدوم ومددن سدوء المن در فدي ا دل والمددال قدال دذا حددب

حسدن صددحيح

قال و روب الحور باد الكور أطضا قال ومانى قولده الحدور بادد الكدوو أو الكدور و ال مدا لده وجده إنمدا

و الرجوع من اإلطماو إلى الك ر أو من الطاعة إلى الماصية إنما طاني الرجدوع مدن شديء إلدى شديء
من الشر
باب ما طقول إذا قدم من الس ر
[  ] 3440حدانا محمود بدن لديالو حددانا أبدو داود أن اندا شدع ة عدن أبدي إسدحاو قدال سدماج الر يدع

بدن البدراء بدن عدازب طحددث عدن أبيده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو إذا قددم مدن سد ر قدال اببدوو

تائبوو عابدوو لر نا حامدوو قال أبو عيسى ذا حدب

حسدن صدحيح وروب الطدوري دذا الحددب

عدن

أبي إسحاو عن البراء ولم بذ ر فيه عن الر يع بدن البدراء ورواطدة شدع ة أصدح قدال وفدي ال داب عدن بدن
عمر وأنل وجابر بن عبد هللا

[  ] 3441حدانا علدي بدن حجدر حددانا إسدماعيل بدن جا در عدن حميدد عدن أندل أو النبدي صدلى هللا
عليه وسلم داو إذا قددم مدن سد ر فن در إلدى جددرات المدبندة أوضدع راحلتده ومو داو علدى دابدة حر هدا

من حبها قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب ما طقول إذا ودع إنسانا
[  ] 3442حدانا أحمد بن أبي عبيدد هللا السدلمي ال صدري حددانا أبدو قتي دة سدلم بدن قتي دة عدن إبدراييم
بن عبد الرحمن بن ب د بن أمية عن ندافع عدن بدن عمدر قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إذا

ودع رجددال أخددذ بي ددده فددال بدددعها حت ددى طكددوو الرج ددل ددو بدددع ب ددد النبددي صددلى هللا علي دده وسددلم و ق ددول
أسدتودع هللا دبند وأمانتد واخدر عملد قددال دذا حددب

لر ددب مدن دذا الوجدده وروي دذا الحددب

مددن

لير وجه عن بن عمر
[  ] 3443حدددانا إسددماعيل بددن موسددى ال د اري حدددانا سددايد بددن خيددطم عددن حن لددة عددن سددالم أو بددن
عمر او طقول للرجل إذا أراد س ار ادو مني أودعد

مدا داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بودعندا

فيقدول أسددتودع هللا دبند وأمانتد وخدواتيم عملد قدال ددذا حدددب
من حدب

سالم

حسدن صددحيح لر ددب مدن ددذا الوجدده

باب
[  ] 3444حددانا عبدد هللا بدن أبددي ز داد حددانا سديار حدددانا شدع ة حددانا جا در بددن سدليماو عدن اابددج
عن أنل قال جاء رجل إلى النبي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال طدا رسدول هللا إندي أر دد سد ار ف ودندي قدال

زوده هللا التقددوب قددال زدنددي قددال ول ددر ذن د قددال زدنددي بددابي أنددج وأمددي قددال و سددر ل د الخيددر حيطمددا
كنج قال ذا حدب

حسن لر ب

باب
[  ] 3445حدانا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حددانا ز دد بدن ح داب أخبرندي أسدامة بدن ز دد

عن سايد المقبري عن أبي ر رة رضى هللا تادالى عنده أو رجدال قدال طدا رسدول هللا إندي أر دد أو أسدافر

فاوصني قال عليد بتقدوب هللا والتكبيدر علدى دل شدرب فلمدا أو ولدى الرجدل قدال اللهدم اطدو لده ا ر

و وو عليه الس ر قال ذا حدب

حسن

باب ما طقول إذا ر ب الناقة
[  ] 3446حدددانا قتي ددة حدددانا أبددو ا حددو

عددن أبددي إسددحاو عددن علددي بددن ر ياددة قددال شددهدت عليددا

أتي بدابة لير بهدا فلمدا وضدع رجلده فدي الر داب قدال بسدم هللا االادا فلمدا اسدتوب علدى رهر دا قدال الحمدد

هلل ام قال ل س حاو الذي سدخر لندا دذا ومدا ندا لده مقدرنين ومندا إلدى ر ندا لمنقلبدوو و ادم قدال الحمدد هلل
االاا وهللا أكبر االاا س حان إني قد رلمج ن سي فدال ر لدي ف نده ال طغ در الدذنوب إال أندج ادم ضدح

قلددج مددن أي شدديء ضددحكج طددا أميددر المددؤمنين قددال أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم صددنع مددا
صددناج اددم ضددح فقلددج مددن أي شدديء ضددحكج طددا رسددول هللا قددال إو ر د لياجددب مددن عبددده إذا قددال

رب ال ددر لددي ذنددو ي إندده ال طغ ددر الددذنوب ليددره قددال وفددي ال دداب عددن بددن عمددر رضددي هللا قددال ددذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 3447حدانا سو د بن نصر أخبرنا عبد هللا ح دانا حمداد بدن سدلمة عدن أبدي ال يدر عدن علدي بدن
عبددد هللا ال ددارقي عددن بددن عمددر أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم دداو إذا سددافر فر ددب راحلتدده بددر االاددا

و قددول ل سد حاو الددذي سددخر لنددا ددذا ومددا نددا لدده مقدرنين ومنددا إلددى ر نددا لمنقلبددوو و اددم طقددول اللهددم إنددي

أسال في س ري ذا من البدر والتقدوب ومدن الامدل مدا ترضدى اللهدم دوو عليندا المسدير واطدو عندا بادد
ا ر

اللهددم أنددج الصدداحب فددي الس د ر والخلي ددة فددي ا ددل اللهددم أصددحبنا فددي سد رنا واخل نددا فددي أ لنددا

و دداو طقددول إذا رجددع إلددى أ لدده اببددوو إو شدداء هللا تددائبوو عابدددوو لر نددا حامدددوو قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب من ذا الوجه باب

[  ] 3448حدانا محمد بن بشار حدانا أبو عاصم حدانا الحجداق الصدواب عدن طحيدى بدن أبدي طيدر
عددن أبددي جا ددر عددن أبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددالث

دعوات مسدتجابات دعدوة الم لدوم ودعدوة المسدافر ودعدوة الوالدد علدى ولدده حددانا علدي بدن حجدر حددانا
إس ددماعيل ب ددن إبد دراييم ع ددن ش ددام الدس ددتوائي ع ددن طحي ددى ب ددن أب ددي طي ددر به ددذا اإلس ددناد نح ددوه وزاد في دده
مسددتجابات ال ش د فدديهن قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وأبددو جا ددر ال درازي ددذا الددذي روب عندده

طحيددى بددن أبددي طيددر طقددال لدده أبددو جا ددر المددؤذو وقددد روب عندده طحيددى بددن أبددي طيددر ليددر حدددب

نارب أسمه

وال

باب ما طقول إذا اجج الر ح
[  ] 3449حدانا عبد الدرحمن بدن ا سدود أبدو عمدرو ال صدري حددانا محمدد بدن ر يادة عدن بدن جدر ج
عن عطاء عن عائشة رضى هللا تاالى عنها قالج او النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا رأب الدر ح قدال
اللهم إني أسال من خير ا وخير ما فيها وخيدر مدا أرسدلج بده وأعدوذ بد مدن شدر ا وشدر مدا فيهدا وشدر
ما أرسلج به قال أبو عيسى وفي ال اب عن أبي بن اب رضى هللا تاالى عنه و ذا حدب

حسن

باب ما طقول إذا سمع الرعد
[  ] 3450حدانا قتي ة حدانا عبد الواحد بن ز اد عن الحجاق بن أرطاة عن أبي مطدر عدن سدالم بدن
عبد هللا بدن عمدر عدن أبيده أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم داو إذا سدمع صدوت الرعدد والصدواعق
قال اللهم ال تقتلنا بغضد

وال تهلكندا بادذاب وعافندا قبدل ذلد قدال دذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن

ذا الوجه
باب ما طقول عند ره ة الهالل
[  ] 3451حدانا محمد بن بشدار حددانا أبدو عدامر الاقددي حددانا سدليماو بدن سداياو المددبني حدداني
بالل بن طحيى بن طلحة بن عبيد هللا عدن أبيده عدن جدده طلحدة بدن عبيدد هللا أو النبدي صدلى هللا عليده

وسلم او إذا رأب الهدالل قدال اللهدم أ لده عليندا بداليمن واإلطمداو والسدالمة واإلسدالم ر دي ور د هللا قدال
أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب ما طقول عند الغضب
[  ] 3452حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا قبيصددة عددن سدداياو عددن عبددد المل د بددن عميددر عددن عبددد
الرحمن بن أبي ليلى عن مااذ بن جبدل رضدى هللا تادالى عنده قدال أسدتب رجدالو عندد النبدي صدلى هللا

عليه وسلم حتى عرب الغضب في وجه أحد ما فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إندي علدم لمدة لدو
قالهددا لددذ ب لض د ه أعددوذ بدداهلل مددن الشدديطاو الددرجيم حدددانا بندددار حدددانا عبددد الددرحمن عددن سدداياو بهددذا

اإلسناد نحوه قال وفي ال اب عن سليماو بدن صدرد قدال و دذا حددب

مرسدل عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى

لددم طسددمع مددن مادداذ بددن جبددل مددات مادداذ فددي خالفددة عمددر بددن الخطدداب وقتددل عمددر بددن الخطدداب وعبددد

الرحمن بن أبي ليلى لالم بن سج سنين و كذا روب شع ة عن الحكم عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى

وقدد روب عبدد الددرحمن بدن أبددي ليلدى عدن عمددر بدن الخطدداب وراه وعبدد الدرحمن بددن أبدي ليلددى طكندى أبددا

عيسددى وأبددو ليلددى أسددمه طسددار وروب عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلددى قددال أدر ددج عشددر ن ومائددة مددن
أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم

باب ما طقول إذا رأب ره ا طكر ها
[  ] 3453حدددانا قتي ددة حدددانا بكددر بددن مضددر عددن بددن الهدداد عددن عبددد هللا بددن خ دداب عددن أبددي سددايد

الخدري أنده سدمع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إذا رأب أحدد م الره دا طحبهدا ف نمدا دي مدن هللا
فليحمدد هللا عليهددا وليحددث بمددا رأب ومذا رأب ليددر ذلد ممددا طكدره ف نمدا ددي مددن الشديطاو فليسددتاذ بدداهلل

من شر ا وال بذ ر ا حد ف نها ال تضره قال وفي ال اب عن أبي قتادة قال و دذا حددب

حسدن صدحيح

لر ب من ذا الوجه وابن الهاد اسمه ب د بن عبدد هللا بدن أسدامة بدن الهداد المددني و دو اقدة روب عنده
مال والناح
باب ما طقول إذا رأب ال اكورة من الطمر
[  ] 3454حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي

ر رة رضى هللا تاالى عنه قال او النداح إذا أروا أول الطمدر جداءوا بده إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم ف د ذا أخددذه رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اللهددم بدداره لنددا فددي امارنددا و دداره لنددا فددي مدددبنتنا
و اره لنا في صاعنا ومدنا اللهم إو إبراييم عبدده وخليلد ونبيد ومندي عبدده ونبيد ومنده دعداه لمكدة

وأندا أدعدوه للمدبندة بمطدل مددا دعداه بده لمكدة ومطلدده ماده ادم بددعو أصدغر وليددد بدراه فياطيده ذلد الطمددر
قال ذا حدب

حسن صحيح

باب ما طقول إذا أكل طااما

[  ] 3455حددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسدماعيل بددن إبدراييم حدددانا علددي بدن ز ددد عددن عمددر و ددو بددن

حرملة عن بن ع اح قال دخلج مع رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم أندا وخالدد بدن الوليدد علدى ميموندة
فجاءتنا ب نداء فيده لدبن فشدرب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وأندا علدى طمينده وخالدد علدى شدماله فقدال
لي الشر ة ل ف و ش ج اارت بها خالدا فقلج ما نج أوار على سدوره أحددا ادم قدال رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم مددن أطامدده هللا الطاددام فليقددل اللهددم بدداره لنددا فيدده وأطامنددا خي د ار مندده ومددن سددقاه هللا لبنددا

فليقددل اللهددم بدداره لنددا فيدده وزدنددا مندده وقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لدديل شدديء طج د ي مكدداو
الطاام والشراب لير اللبن وقال دذا حددب

حسدن وروب باضدهم دذا الحددب

عدن علدي بدن ز دد فقدال

عن عمر بن حرملة وقال باضهم عمرو بن حرملة وال طصح
باب ما طقول إذا فرغ من الطاام
[  ] 3456حدانا محمد بن بشار حدانا طحيى بن سايد حدانا الطوري بدن ب دد حددانا خالدد بدن مادداو
عن أبي أمامة قال او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفاج المائدة مدن بدين بدطده طقدول الحمدد هلل
حمدا طي ار طي ا م ار ا فيه لير مودع وال مستغنى عنه ر نا قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3457حدانا أبو سدايد ا شدج حددانا ح دص بدن ايداث وأبدو خالدد ا حمدر عدن حجداق بدن أرطداة
عن ر اي بن عبيدة قال ح ص عن بن أخي أبي سايد وقال أبو خالدد عدن مدولى بدي سدايد عدن أبدي
سايد رضى هللا تاالى عنه قال او النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا أكدل أو شدرب قدال الحمدد هلل الدذي

أطمانا وسقانا وجالنا مسلمين

[  ] 3458حدددانا محمددد ب ددن إسددماعيل حدددانا عب ددد هللا بددن ب ددد المق ددر حدددانا سددايد ب ددن أبددي أب ددوب

حداني أبو مرحوم عن سهل بدن ماداذ بدن أندل عدن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن
أكل طااما فقال الحمد هلل الذي أطامني ذا ورزقنيه من ليدر حدول مندي وال قدوة ل در لده مدا تقددم مدن
ذن ه قال ذا حدب

حسن لر ب وأبو مرحوم أسمه عبد الرحمن بن ميموو

باب ما طقول إذا سمع نهيق الحمار

[  ] 3459حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

ع ددن جا ددر بددن ر ياددة عددن ا ع ددرق عددن أبددي ر درة رض ددى هللا

تاددالى عندده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا سددماتم صددياي الدطكددة فاسددالوا هللا مددن فضددله ف نهددا
رأت ملكا ومذا سماتم نهيق الحمار فتاوذوا باهلل مدن الشديطاو الدرجيم ف نده رأب شديطانا قدال دذا حددب
حسن صحيح
باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد
[  ] 3460حدانا عبد هللا بن أبي ز اد الكوفي حدانا عبد هللا بن أبي بكر السدهمي عدن حداتم بدن أبدي

صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمدوو عدن عبدد هللا بدن عمدرو قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده
وس ددلم م ددا عل ددى ا ر

أح ددد طق ددول ال إل دده إال هللا وهللا أكب ددر وال ح ددول وال ق ددوة إال ب دداهلل إال ددرت عن دده

خطاطداه ولدو انددج مطدل ز ددد ال حدر قددال أبدو عيسدى ددذا حددب

حسددن لر دب وروب شددع ة دذا الحدددب

عدن أبدي بلدج بهدذا اإلسدناد نحدوه ولدم برفاده وأبدو بلدج أسدمه طحيدى بدن أبدي سدليم و قدال أطضدا طحيدى بدن

سليم حدانا محمد بن بشار حدانا بن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عدن أبدي بلدج عدن عمدرو بدن

ميمددوو عددن عبددد هللا بددن عمددرو عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه وحدداتم طكنددى أبددا بددونل القشدديري
حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر عن شع ة عن أبي بلج نحوه ولم برفاه
[  ] 3461حدانا محمد بن بشار حدانا مرحوم بن عبد الا

الاطار حدانا أبدو ناامدة السدادي عدن

أبددي عطمدداو النهدددي عددن أبددي موسددى ا شدداري قددال نددا مددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي ل د اة فلمددا
ق لنا أشرفنا على المدبنة فكبدر النداح تكبيدرة ورفادوا بهدا أصدواتهم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

إو ر كددم لدديل باصددم وال لائددب ددو بيددنكم و ددين رءوح رحددالكم اددم قددال طددا عبددد هللا بددن ندديل أال أعلم د
كن د ا مددن نددوز الجنددة ال حددول وال قددوة ال بدداهلل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو عطمدداو

النهدي أسمه عبد الرحمن بدن مدل وأبدو ناامدة أسدمه عمدرو بدن عيسدى وماندى قولده بيدنكم و دين رءوح

رحالكم طاني علمه وقدرته
باب
[  ] 3462ح دانا عبدد هللا بدن أبدي ز داد حددانا سديار حددانا عبدد الواحدد بدن ز داد عدن عبدد الدرحمن بدن

إسحاو عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيده عدن بدن مسداود قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

لقيج إبراييم ليلة أسري بي فقال طا محمد أقر أمت مني السدالم وأخبدر م أو الجندة طي دة التر دة عذبدة
الماء وأنها نيااو وأو لراسها س حاو هللا والحمد هلل وال إلده إال هللا وهللا أكبدر قدال وفدي ال داب عدن أبدي
أبوب قال ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه من حدب

بن مساود

[  ] 3463حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا موسددى الجهنددي حددداني مصدداب بددن
سدداد عددن أبيدده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لجلسددائه أطاج د أحددد م أو طكسددب ألددف حسددنة
فساله سائل من جلسائه يف طكسب أحدنا ألف حسنة طس ح أحد م مائة تسبيحة تكتب لده ألدف حسدنة

وتحط عنه ألف سي ة قال ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3464حدانا أحمد بن منيع ولير واحد قالوا حدانا روي بن ع دادة عدن حجداق الصدوب عدن أبدي
ال يدر عدن جدابر عدن النبدي صددلى هللا عليده وسدلم قدال مدن قددال سد حاو هللا الا ديم و حمدده لرسدج لدده
نخلددة فددي الجنددة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

عن جابر

حسددن صددحيح لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

أبددي ال يددر

[  ] 3465حددانا محمددد بدن ارفددع حدددانا المؤمدل عددن حمدداد بدن سددلمة عدن أبددي ال يددر عدن جددابر عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم قال من قال س حاو هللا الا يم و حمده لرسج لده نخلدة فدي الجندة قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3466حدانا نصر بدن عبدد الدرحمن الكدوفي حددانا المحدار ي عدن مالد بدن أندل عدن سدمي عدن
أبددي صددالح عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن قددال سد حاو هللا و حمددده مائددة
مرة ل رت له ذنو ه ومو انج مطل ز د ال حر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3467حدانا بوسف بدن عيسدى حددانا محمدد بدن ال ضديل عدن عمدارة بدن القاقداع عدن أبدي زرعدة
عددن عمددرو بددن جر ددر عددن أبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

كلمتداو خاي تداو علدى اللسدداو اقيلتداو فدي الميد او حبيبتداو إلدى الددرحمن سد حاو هللا و حمدده سد حاو هللا

الا يم قال ذا حدب

حسن لر ب صحيح

[  ] 3468حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد عددن سددمي عددن أبددي صددالح
عددن أبددي ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن قددال ال إلدده إال هللا وحددده ال شددر لدده لدده
المل وله الحمد طحيي و ميج و و على ل شديء قددبر فدي بدوم مائدة مدرة اندج لده عددل عشدر رقداب

و تبج له مائة حسنة ومحيج عنه مائة سي ة و داو لده حدر از مدن الشديطاو بومده ذلد حتدى طمسدي ولدم
طددات أحددد بافضددل ممددا جدداء بدده إال أحددد عمددل أكطددر مددن ذلد و هددذا اإلسددناد عددن النبددي صددلى هللا عليدده
وسلم قال من قال س حاو هللا و حمده مائة مرة حطج خطاطداه ومو اندج أكطدر مدن ز دد ال حدر قدال دذا

حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3469حدددانا محمددد بددن عبددد الملد بددن أبددي الشدوارب حدددانا عبددد الا د بددن المختددار عددن سددهيل
بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن قدال
حين طص ح وحين طمسي س حاو هللا و حمده مائة مرة لم طات أحد بوم ال يامة بافضدل ممدا جداء بده إال

أحد قال مطل ما قال وزاد عليه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3470حدانا إسماعيل بن موسى الكوفي حدانا داود بن ال رقاو عن مطر الوراو عدن ندافع عدن
بددن عمددر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ذات بددوم صددحابه قولدوا س د حاو هللا و حمددده مائددة
مرة من قالها مرة تبج له عش ار ومن قالها عش ار تبج له مائة ومن قالهدا مائدة تبدج لده أل دا ومدن زاد
زاده هللا ومن أستغ ر ل ر هللا له قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب
[  ] 3471حدانا محمد بن وز در الواسدطي حددانا أبدو سداياو الحميدري دو سدايد بدن طحيدى الواسدطي
عدن الضددحاه بددن حمدرة عددن عمددرو بددن شددايب عدن أبيدده عددن جددده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم من س ح هللا مائة بالغداة ومائة بالاشي او من حج مائة مرة ومدن حمدد هللا مائدة بالغدداة ومائدة
بالاشددي دداو مددن حمددل علددى مائددة فددرح فددي سددبيل هللا أو قددال ل د ا مائددة ل د وة ومددن لددل هللا مائددة

بالغددداة ومائددة بالاشددي دداو مددن أعتددق مائ دة رن ددة مددن ولددد إسددماعيل ومددن بددر هللا مائددة بالغددداة ومائددة
بالاشي لم طات في ذل اليوم أحد باكطر مما أتى إال من قال مطل ما قدال أو زاد علدى مدا قدال قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3472حدددانا الحسددين بددن ا سددود الاجلددي ال غدددادي حدددانا طحيددى بددن ادم عددن الحسددن بددن صددالح

عن أبي بشر عن ال ري قال تسبيحة في رمضاو أفضل من ألف تسبيحة في ليره
باب
[  ] 3473حدانا قتي ة حدانا اللي

عن الخليل بن مرة عن ا ز ر بدن عبدد هللا عدن تمديم الدداري عدن

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال مدن قدال أشدهد أو ال إلده إال هللا وحدده ال شدر لده إلهدا واحددا
أحدا صمدا لم بتخذ صداح ة وال ولددا ولدم طكدن لده دوا أحدد عشدر مدرات تدب هللا لده أر ادين ألدف ألدف
حسدنة قددال ددذا حدددب
الحدب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجده والخليددل بددن مدرة لدديل بددالقوي عنددد أصددحاب

قال محمد بن إسماعيل و منكر الحدب

[  ] 3474حدانا إسحاو بن منصور حدانا علي بن مابدد المصدري حددانا عبيدد هللا بدن عمدرو الرقدي

عددن ز ددد بددن أبددي أنيسددة عددن شددهر بددن حوشددب عددن عبددد الددرحمن بددن لددنم عددن أبددي ذر أو رسددول هللا
صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدن قدال فدي دبددر صدالة ال جدر و دو اداني رجليده قبدل أو بدتكلم ال إلدده إال هللا
وحدده ال شددر لدده لده الملد ولدده الحمدد طحيددي و ميددج و دو علددى ددل شديء قدددبر عشددر مدرات تددب لدده
عشددر حسددنات ومحيددج عندده عشددر سددي ات ورفددع لدده عشددر درجددات و دداو بومدده ذل د فددي حددرز مددن ددل

مكددروه وحددرح مددن الشدديطاو ولددم بن د لددذنب أو بدر دده فددي ذل د اليددوم إال الشددره بدداهلل قددال ددذا حدددب
حسن لر ب صحيح
باب جامع الدعوات عن النبي صلى هللا عليه وسلم

[  ] 3475حدددانا جا ددر بددن محمددد بددن عم دراو الطالبددي الكددوفي حدددانا ز ددد بددن ح دداب عددن ز يددر بددن

مااو ة عن مالد بدن مغدول عدن عبدد هللا بدن بر ددة ا سدلمي عدن أبيده قدال سدمع النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم رجددال بدددعو و ددو طقددول اللهددم إنددي أسددال بدداني أشددهد أن د أنددج هللا ال إلدده إال أنددج ا حددد الصددمد
الددذي لددم بلددد ولددم بولددد ولددم طكددن لدده دوا أحددد قددال فقددال والددذي ن سددي بيددده لقددد سددال هللا باسددمه ا ع ددم
الدذي إذا دعددي بده أجدداب ومذا سد ل بدده أعطدى قددال ز دد فذ رتدده ل يدر بددن مااو دة باددد ذلد بسددنين فقددال

حداني أبدو إسدحاو عدن مالد بدن مغدول قدال ز دد ادم ذ رتده لسداياو الطدوري فحدداني عدن مالد قدال أبدو
عيسدى دذا حددب

حسددن لر دب وروب شدر

ددذا الحددب

عدن أبددي إسدحاو عدن بر دددة عدن أبيده ومنمددا

أخذه أبو إسحاو الهمداني عن مال بن مغول ومنما دلسه وروب شر

ذا الحدب

عن أبي إسحاو

باب
[  ] 3476حدددانا قتي ددة حدددانا رشدددبن بددن سدداد عددن أبددي ددانة الخ دوالني عددن أبددي علددي الجنبددي عددن
فضالة بن عبيد قدال بيندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قاعددا إذ دخدل رجدل فصدلى فقدال اللهدم أل در
لدي وارحمندي فقدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم عجلدج أبهدا المصددلي إذا صدليج فقاددت فاحمددد هللا
بما و أ له وصل علي ام ادعه قال ام صلى رجل اخر باد ذل فحمدد هللا وصدلى علدى النبدي صدلى
هللا عليه وسلم فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم أبهدا المصدلي أدع تجدب قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسددن رواه حيددوة بددن شددر ح عددن أبددي ددانة وأبددو ددانة اسددمه حميددد بددن ددانة وأبددو علددي الجنبددي اسددمه
عمرو بن مال
[  ] 3477حدانا محمود بن ليالو حدانا عبد هللا بن ب دد المقدري حددانا حيدوة بدن شدر ح حدداني أبدو
انة الخوالني أو عمرو بن مال الجنبي أخبره أنه سدمع فضدالة بدن عبيدد طقدول سدمع النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم رجددال بدددعو فددي صددالته فلددم طصددل علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال النبددي صددلى هللا
ع ليه وسلم عجل ذا ام دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحد م فليبددأ بتحميدد هللا والطنداء عليده ادم ليصدل
على النبي صلى هللا عليه وسلم ام ليدع باد بما شاء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3478حدانا علي بن خشرم حددانا عيسدى بدن بدونل عدن عبيدد هللا بدن أبدي ز داد القدداي دذا قدال
عددن شددهر بددن حوشددب عددن أسددماء بنددج ب ددد أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اسددم هللا ا ع ددم فددي

اتين اربتين ل وملهكم إله واحد ال إله إال و الرحمن الرحيم و وفاتحدة ال عمدراو ل الدم هللا ال إلده إال

و الحي القيوم و قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3479حددانا عبددد هللا بددن مااو ددة الجمحددي و ددو رجددل صددالح حدددانا صددالح المددري عددن شددام بددن
حسداو عدن محمددد بدن سددير ن عدن أبددي ر درة قدال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم ادعدوا هللا وأنددتم

موقن ددوو باإلجاب ددة واعلمد دوا أو هللا ال طس ددتجيب دع دداء م ددن قل ددب لاف ددل اله ق ددال أب ددو عيس ددى ددذا ح دددب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه سماج ع اسا الانبري طقول اكتبوا عن عبدد هللا بدن مااو دة الجمحدي

ف نه اقة
باب
[  ] 3480حدانا أبدو ر دب حددانا أبدو مااو دة بدن شدام عدن حمد ة ال دات عدن حبيدب بدن أبدي اابدج
عن عروة عن عائشة قالج او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقول اللهم عافني فدي جسددي وعدافني

فددي بصددري واجالدده ال دوارث منددي ال إلدده إال هللا الحلدديم الكددر م س د حاو هللا رب الاددرح الا دديم الحمددد هلل
رب الاالمين قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب قال سماج محمدا طقول حبيب بدن أبدي لدم طسدمع

من عروة بن ال ير شي ا وهللا أعلم
باب
[  ] 3481حدددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو أسددامة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة قددال
جاءت فاطمدة إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم تسداله خادمدا فقدال لهدا قدولي اللهدم رب السدماوات السد ع

ورب الارح الا يم ر نا ورب ل شيء من ل التوراة واإلنجيل والقراو فالق الحدب والندوب أعدوذ بد مدن

شدر ددل شدديء أنددج اخددذ بناصدديته أنددج ا ول فلدديل قبلد شدديء وأنددج ارخددر فلدديل باددده شدديء وأنددج
ال ا ر فليل فوق شيء وأنج ال اطن فليل دون شيء أقا عني الدبن وألنندي مدن ال قدر قدال دذا

حددب

حسدن لر ددب و كدذا روب بادا أصددحاب ا عمدل عددن ا عمدل نحدو ددذا وروب باضدهم عددن

ا عمل عن أبي صالح مرسل ولم بذ ر فيه عن أبي ر رة
باب
[  ] 3482حددانا أبدو ر ددب حددانا طحيددى بدن ادم عدن أبددي بكدر بددن عيداح عدن ا عمددل عدن عمددرو

بن مرة عن عبد هللا بن الحارث عن ز ير بن ا قمر عن عبد هللا بن عمرو قال داو رسدول هللا صدلى
هللا عليده وسدلم طقدول اللهددم إندي أعدوذ بد مددن قلدب ال طخشدع ودعداء ال طسددمع ومدن ن دل ال تشد ع ومددن
علدم ال بن دع أعدوذ بد مددن دؤالء ا ر دع قدال وفددي ال داب عدن جدابر وأبدي ر درة وابدن مسداود قدال و ددذا
حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه من حدب

عبد هللا بن عمرو

باب
[  ] 3483حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو مااو ددة عددن شددبيب ب دن شددي ة عددن الحسددن ال صددري عددن
عمدراو بددن حصددين قددال قددال النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم بددي طددا حصددين دم تابددد اليددوم إلهددا قددال أبددي
س اة ستا في ا ر

وواحددا فدي السدماء قدال فدابهم تادد لرلبتد ور بتد قدال الدذي فدي السدماء قدال طدا

حصددين أمددا إن د لددو أسددلمج علمت د

لمتددين تن اان د قددال فلمددا أس دلم حصددين قددال طددا رسددول هللا علمنددي

الكلمتددين اللتددين وعدددتني فقددال قددل اللهددم ألهمنددي رشدددي وأعددذني مددن شددر ن سددي قددال ددذا حدددب

وقد روي ذا الحدب

لر ددب

عن عمراو بن حصين من لير ذا الوجه

باب
[  ] 3484حدانا محمد بن بشار حدانا أبو عدامر الاقددي حددانا أبدو مصداب المددني عدن عمدرو بدن
أبددي عمددرو مددولى المطلددب عددن أنددل بددن مال د رضددى هللا تاددالى عندده قددال طي د ار مددا نددج أسددمع النبددي

صددلى هللا عليدده وس ددلم بدددعو بهد دؤالء الكلمددات اللهددم إن ددي أعددوذ بد د مددن الهددم والحد د و والاج د والكس ددل
وال خل وضلع الدبن ولل ة الرجال قال أبو عيسى ذا حددب

بن أبي عمرو

لر دب مدن دذا الوجده مدن حددب

عمدرو

[  ] 3485حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بن جا در عدن حميدد عدن أندل عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم او بدعو طقول اللهم إني أعوذ ب من الكسل والهرم والجبن وال خدل وفتندة المسديح وعدذاب
القبر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في عقد التسبيح باليد
[  ] 3486حددانا محمددد بددن عبددد ا علددى بصددري حدددانا لنددام بددن علددي عددن ا عمددل عددن عطدداء بددن
السائب عن أبيه عن عبد هللا بدن عمدرو قدال أربدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طاقدد التسدبيح فقدال دذا

حددب

حسددن لر دب مددن دذا الوجدده مدن حدددب

ذا الحدب

ا عمدل عددن عطداء بددن السدائب وروب شددع ة والطددوري

عن عطاء بن السائب بطوله وفي ال اب عدن طسديرة بندج طاسدر عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم قالددج قددال رس ددول هللا صددلى هللا عليدده وس ددلم طددا ماشددر النسدداء اعق دددو با نامددل ف د نهن مسد د والت

مستنطقات

[  ] 3487حدانا محمد بن بشار حدانا سهل بن بوسف حدانا حميدد عدن اابدج البنداني عدن أندل بدن
مال أو النبي صلى هللا عليه وسلم عاد رجال قد جهدد حتدى صدار مطدل ال درخ فقدال لده أمدا ندج تددعو
أمدا ندج تسدال ر د الاافيدة قدال ندج أقدول اللهدم مدا ندج ماداقبي بده فدي ارخدرة فاجلده لدي فدي الدددنيا

فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم س د حاو هللا إن د ال تطيقدده أو ال تسددتطياه أفددال نددج تقددول اللهددم أتنددا
في الدنيا حسنة وفي ارخرة حسدنة وقندا عدذاب الندار قدال أبدو عيسدى دذا حددب

من ذا الوجه

حسدن صدحيح لر دب

[  ] 3488حددانا دداروو بدن عبددد هللا البد ار حدددانا روي بددن ع دادة عددن شدام بددن حسداو عددن الحسددن

فددي قولدده ل ر نددا اتنددا فددي الدددنيا حسددنة وفددي ارخ درة حسددنة و قددال فددي الدددنيا الالددم والع ددادة وفددي ارخ درة
الجنة حدانا محمد بن المطنى حدانا خالد بن الحارث عن حميد عن اابج عن أنل نحوه
باب
[  ] 3489حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شدع ة عدن أبدي إسدحاو قدال سدماج أبدا

ا حو

طحدث عن عبد هللا أو النبي صلى هللا عليه وسلم او بدعو اللهم إندي أسدال الهددب والتقدى

والا اب والغنى قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3490حدانا أبو ر ب حددانا محمدد بدن فضديل عدن محمدد بدن سداد ا نصداري عدن عبدد هللا بدن
ر ياددة الدمشددقي حدددانا عائددذ هللا أبددو إدر ددل الخ دوالني عددن أبددي الدددرداء قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم او من دعاء داود طقول اللهم إني أسال ح

وحب من طح د والامدل الدذي ببلغندي ح د

اللهددم اجاددل ح د أحددب إلددي مددن ن سددي وأ لددي ومددن المدداء ال ددارد قددال و دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم إذا ذ ر داود طحدث عنه قال او أعبد ال شر قال ذا حدب

حسن

باب
[  ] 3491حدانا ساياو بن و يع حدانا بن أبي عددي عدن حمداد بدن سدلمة عدن أبدي جا در الخطمدي

عن محمد بن ادب القرردي عدن عبدد هللا بدن ب دد الخطمدي ا نصداري عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسدلم أنده داو طقدول فدي دعائده اللهدم ارزقندي ح د وحدب مدن بن اندي ح ده عندده اللهدم مدا رزقتندي ممدا
أحددب فاجالدده قددوة لددي فيمددا تحددب اللهددم ومددا زو ددج عنددي ممددا أحددب فاجالدده لددي قددوة فيمددا تحددب قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن لر ب وأبو جا ر الخطمي اسمه عمير بن ب د بن خماشة

باب
[  ] 3492حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداد بددن أوح عددن بددالل بددن طحيددى
الع سددي عددن شددتير بددن شددكل عددن أبيدده عددن بددن حميددد قددال أتيددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقلددج طددا

رسدول هللا علمندي تاددوذا أتادوذ بدده قدال فاخددذ بكت دي فقددال قدل اللهدم إنددي أعدوذ بد مدن شددر سدماي ومددن

شر بصري ومن شدر لسداني ومدن شدر قلبدي ومدن شدر منيدي طاندي فرجده قدال دذا حددب
ال نارفه إال من ذا الوجه من حدب
باب

ساد بن أوح عن بالل بن طحيى

حسدن لر دب

[  ] 3493حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د عددن طحيددى بددن سددايد عددن محمددد بددن إب دراييم

التيمي أو عائشة قالج نج نائمة إلدى جندب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ف قدتده مدن الليدل فلمسدته
فوقاددج بد دي علددى قدميدده و ددو سدداجد و ددو طقددول أعددوذ برضدداه مددن سددخط و ماافاتد مددن عقو ت د ال
أحصددي اندداء علي د أنددج مددا أانيددج علددى ن س د قددال ددذا حدددب
عائشددة حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

أحصي اناء علي

حسددن قددد روي مددن ليددر وجدده عددن

عددن طحيددى بددن سددايد بهددذا اإلسددناد نحددوه وزاد فيدده وأعددوذ ب د من د ال

باب
[  ] 3494حدانا ا نصاري حدانا مان حددانا مالد عدن أبدي ال يدر المكدي عدن طداوح اليمداني عدن
عبد هللا بن ع اح أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم داو طالمهدم دذا الددعاء مدا طالمهدم السدورة مدن
القراو اللهم إني أعوذ ب من عذاب جهنم وعذاب القبر وأعوذ بد مدن فتندة المسديح الددجال وأعدوذ بد
من فتنة والممات قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3495حدانا اروو بن إسحاو الهمدداني حددانا عبددة بدن سدليماو عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده

عدن عائشددة قالدج دداو رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم بددعو بهدؤالء الكلمدات اللهددم إنددي أعدوذ بد مددن
فتنة النار وعدذاب الندار وعدذاب القبدر وفتندة القبدر ومدن شدر فتندة الغندى ومدن شدر فتندة ال قدر ومدن شدر
فتندة المسديح الددجال اللهدم السدل خطاطداي بمداء الددطلج والبدرد وأندق قلبدي مدن الخطاطدا مدا أنقيدج الطددوب

ا بيا من الددنل و اعدد بيندي و دين خطاطداي مدا باعددت بدين المشدرو والمغدرب اللهدم إندي أعدوذ بد
من الكسل والهرم والماام والمغرم قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3496حدددانا دداروو بددن إسددحاو حدددانا عبدددة عددن شددام بددن عددروة عددن ع دداد بددن عبددد هللا بددن
ال ي ددر ع ددن عائش ددة قال ددج س ددماج رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم طق ددول عن ددد وفات دده الله ددم أل ددر ل ددي
وارحمني وألحقني بالرفيق ا على قال ذا حدب
باب

حسن صحيح

[  ] 3497حددانا ا نصدداري حددانا ماددن حددانا مالد عدن أبددي ال نداد عددن ا عدرق عددن أبدي ر درة أو

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال ال طقددول أحددد م اللهددم أل ددر لددي إو شد ج اللهددم ارحمنددي إو ش د ج
ليا م المسالة ف نه ال مكره له قال ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3498حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال عن بن شهاب عن أبي عبدد هللا ا لدر عدن أبدي
سدلمة بدن عبدد الدرحمن عددن أبدي ر درة أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم قدال بند ل ر ندا دل ليلدة إلددى

السماء الدنيا حين ب قى الد

الليدل ارخدر فيقدول مدن بددعوني فاسدتجيب لده ومدن طسدالني فاعطيده ومدن

طسددتغ رني فددال ر لدده قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو عبددد هللا ا لددر اسددمه سددماو قددال وفددي ال دداب

عددن علددي وعبددد هللا بددن مسدداود وأبددي سددايد وجبيددر بددن مطاددم الجهنددي وأبددي الدددرداء وعطمدداو بددن أبددي

الااصي

[  ] 3499حددانا محمددد بددن طحيددى الطق ددي المدروزي حدددانا ح ددص بدن ايدداث عدن بددن جددر ج عددن عبددد
الددرحمن بددن سددابط عددن أبددي أمامددة قددال قيددل لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أي الدددعاء أسددمع قددال

جوب الليل ارخر ودبر الصدلوات المكتو دات قدال دذا حددب

حسدن وقدد روي عدن أبدي ذر وابدن عمدر

عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال جوب الليل ارخر الدعاء فيه أفضل أو أرجى أو نحو ذا
[  ] 3500حددانا علددي بدن حجددر حدددانا عبدد الحميددد بدن عمددر الهاللددي عدن سددايد بدن إطدداح الجر ددري
عن أبي السليل عن أبي ر رة أو رجال قال طا رسدول هللا سدماج دعداءه الليلدة فكداو الدذي وصدل إلدي
منه أن تقول اللهدم أل در لدي ذنبدي ووسدع لدي فدي رزقدي و داره لدي فيمدا رزقتندي قدال فهدل تد ار ن تدر ن
شي ا قال ذا حدب

لر ب وأبو السليل أسمه ضر ب بن ن ير و قال بن نقير

[  ] 3501حدانا عبد هللا بن عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا حيدوة بدن شدر ح و دو بدن ب دد الحمصدي
عن ب ية بن الوليد عن مسلم بن ز اد قدال سدماج أنسدا طقدول إو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول

مدن قدال حدين طصد ح اللهددم أصد حنا نشدهده ونشدهد حملدة عرشد ومالئكتد وجميدع خلقد باند ال إلدده
إال أنج وحده ال شر ل وأو محمدا عبده ورسول إال ل ر له ما أصداب فدي بومده ذلد ومو قالهدا

حين طمسي ل ر هللا له ما أصاب في تل الليلة من ذنب قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب

باب
[  ] 3502حدددانا علددي بددن حجددر أخبرنددا بددن الم دداره أخبرنددا طحيددى بددن أبددوب عددن عبيددد هللا بددن زحددر

عن خالد بن أبدي عمدراو أو بدن عمدر قدال قلمدا داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدوم مدن مجلدل
حتى بددعو بهدؤالء الددعوات صدحابه اللهدم اقسدم لندا مدن خشديت مدا طحدول بينندا و دين مااصدي ومدن

طاعتد مددا تبلغنددا بدده جنتد ومددن اليقددين مددا تهددوو بدده علينددا مصددي ات الدددنيا ومتانددا باسددماعنا وأبصددارنا

وقوتندا مدا أحييتندا وأجالده الدوارث مندا واجادل اارندا علدى مدن رلمندا وانصدرنا علدى مدن عاداندا وال تجادل

مصدديبتنا فددي دبننددا وال تجاددل الدددنيا أكبددر منددا وال مبل د علمنددا وال تسددلط علينددا مددن ال برحمنددا قددال أبددو
عيسى ذا حدب

بن عمر

حسن لر ب وقد روب باضهم ذا الحدب

عن خالد بدن أبدي عمدراو عدن ندافع عدن

[  ] 3503حدانا محمد بن بشدار حددانا أبدو عاصدم حددانا سداياو الشدحام حدداني مسدلم بدن أبدي بكدرة
قال سماني أبي وأنا أقول اللهم إني أعوذ ب مدن الهدم والكسدل وعدذاب القبدر قدال طدا بندي ممدن سدماج
ددذا قلددج سددمات تقددولهن قددال ال د مهن ف د ني سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددولهن قددال ددذا

حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3504حدددانا علددي بددن خشددرم أخبرنددا ال ضددل بددن موسددى عددن الحسددين بددن واقددد عددن أبددي إسددحاو

عددن الحددارث عددن علددي رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أال أعلم د

كلمددات إذا قلددتهن ل ددر هللا لد ومو نددج مغ ددو ار ل د قددال قددل ال إلدده إال هللا الالددي الا دديم ال إلدده إال هللا
الحل دديم الك ددر م ال إل دده إال هللا سد د حاو هللا رب الا ددرح الا دديم ق ددال عل ددي ب ددن خش ددرم وأخبرن ددا عل ددي ب ددن
الحسددين بددن واقددد عددن أبيدده بمطددل ذل د إال أندده قددال فددي اخر ددا الحمددد هلل رب الاددالمين قددال ددذا حدددب
لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه من حدب

أبي إسحاو عن الحارث عن علي

باب
[  ] 3505حدانا محمدد بدن طحيدى حددانا محمدد بدن بوسدف حددانا بدونل بدن أبدي إسدحاو عدن إبدراييم

بن محمد بن ساد عن أبيه عن ساد قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم دعدوة ذي الندوو إذ دعدا

و و في بطن الحوت ال إله إال أنج س حان إندي ندج مدن ال دالمين ف نده لدم بددع بهدا رجدل مسدلم فدي
شيء قط إال استجاب هللا له قال محمدد بدن طحيدى قدال محمدد بدن بوسدف بدن مدرة بدن إبدراييم بدن محمدد

بددن سدداد عددن سدداد ولددم بددذ ر فيدده عددن عائشددة قددال أبددو عيسددى وقددد روب ليددر واحددد ددذا الحدددب

عددن

بونل بن أبي إسحاو عن بن إبراييم محمدد بدن سداد عدن سداد ولدم بدذ ر فيده عدن أبيده وروب باضدهم

عدن بدونل بددن أبدي إسدحاو فقددالوا عدن إبدراييم بددن محمدد بددن سداد عدن أبيدده عدن سداد و دداو بدونل بددن

أبي إسحاو ر ما ذ ر في ذا الحدب

عن أبيه ور ما لم بذ ره

باب
[  ] 3506حدددانا بوسددف بددن حمدداد ال صددري حدددانا عبددد ا علددى عددن سددايد عددن قتددادة عددن أبددي ارفددع
عدن أبدي ر درة رضدى هللا تاددالى عنده عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قدال إو هلل تسدداة وتسداين اسددما

مائددة ليددر واحددد مددن أ حصددا ا دخددل الجنددة قددال بوسددف وحدددانا عبددد ا علددى عددن شددام بددن حسدداو عددن
محمد عن أبي ر رة رضى هللا تاالى عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3507حدددانا إب دراييم بددن طاقددوب الجوزجدداني حددداني ص د واو بددن صددالح حدددانا الوليددد بددن مسددلم
حددانا شددايب بددن أبددي حمد ة عدن أبددي ال ندداد عددن ا عددرق عددن أبدي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم إو هلل تاددالى تسدداة وتسدداين اسددما مددن أحصددا ا دخددل الجنددة ددو هللا الددذي ال إلدده إال ددو
الددرحمن الددرحيم المل د السددالم المددؤمن المهدديمن الا د الج ددار المتكبددر الخددالق ال ددار المصددور الغ ددار

القهار الو اب الرزاو ال تاي الاليم القابا ال اسط الخافا الرافع الما المدذل السدميع ال صدير الحكدم
الادددل اللطيددف الخبيددر الحلدديم الا دديم الغ ددور الشددكور الالددي الكبيددر الحادديظ المقيددج الحسدديب الجليددل
الكدر م الرقيدب المجيدب الواسدع الحكديم الدودود المجيددد ال اعد

الشدهيد الحدق الو يدل القدوي المتدين الددولي

الحميددد المحصددي المبدددي المايددد المحي ددي المميددج الحددي القيددوم الواج ددد الماجددد الواحددد الصددمد الق ددادر
المقتدر المقدم المؤخر ا ول ارخر ال ا ر ال داطن الدوالي المتادالي البدر التدواب المندتقم الا دو الدرءوب

مال د الملد د ذو الج ددالل واإلكد درام المقس ددط الج ددامع الغنددي المغن ددي الم ددانع الض ددار الن ددافع الند دور اله ددادي
البدددطع ال دداقي ال دوارث الرشدديد الصددبور قددال أبددو عيس ددى ددذا حدددب

صد واو بددن صددالح نارفدده إال مددن حدددب
الحدددب

لر ددب حدددانا بدده ليددر واحددد ع ددن

صد واو بددن صددالح و ددو اقددة عنددد أ ددل الحدددب

وقددد روي ددذا

مددن ليددر وجدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وال نالددم فددي طيددر شدديء مددن
وقدد روب ادم بدن أبدي إطداح دذا الحددب

الرواطات له إسناد صحيح ذ در ا سدماء إال فدي دذا الحددب

ب سددناد ليددر ددذا عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وذ ددر فيدده ا سددماء ولدديل لدده إسددناد

صحيح
[  ] 3508حددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سداياو بددن عيينددة عددن أبددي ال نداد عددن ا عددرق عددن أبددي ر درة
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو هلل تسدداة وتسدداين اسددما مددن أحصددا ا دخددل الجنددة قددال ولدديل
في ذا الحدب

ذ ر ا سماء قال و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3509حدددانا إبدراييم بددن طاقددوب حدددانا ز ددد بددن الح دداب أو حميدددا المكددي مددولى بددن علقمددة حدادده
أو عطدداء ب ددن أب ددي ر داي حدا دده ع ددن أب ددي ر درة ق ددال ق ددال رس ددول هللا صددلى هللا علي دده وس ددلم إذا م ددررتم
الجنددة فددارتاوا قلددج طددا رسددول هللا ومددا ر ددا

بر ددا

الجنددة قددال المسدداجد قلددج ومددا الرتددع طددا رسددول هللا

قال س حاو هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3510حدانا عبد الدوارث بدن عبدد الصدمد بدن عبدد الدوارث قدال حدداني أبدي قدال حددانا محمدد بدن

اابدج البندداني قددال حدداني أبددي عددن أنددل بدن مالد رضددى هللا تاددالى عنده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم قال إذا مررتم بر دا
ح دب

الجندة فدارتاوا قدال ومدا ر دا

حسن لر ب من ذا الوجه من حدب

الجندة قدال حلدق الدذ ر قدال أبدو عيسدى دذا

اابج عن

باب منه
[  ] 3511حدددانا إب دراييم بددن طاقددوب حدددانا عمددرو بددن عاصددم حدددانا حمدداد بددن سددلمة عددن اابددج عددن

عمددرو بددن أبددي سددلمة عددن أمدده أم سددلمة عددن أبددي سددلمة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا

أصدداب أح ددد م مصددي ة فليق ددل إنددا هلل ومن ددا إلي دده راجاددوو الله ددم عنددده احتس ددبج مصدديبتي ف دداجرني فيه ددا

وأبدددلني منهددا خي د ار فلمددا احتضددر أبددو سددلمة قددال اللهددم أخلددف فددي أ لددي خي د ار منددي فلمددا ن د ا قالددج أم

سددلمة إنددا هلل ومنددا إليدده راجاددوو عنددد هللا احتسددبج مصدديبتي فدداجرني فيهددا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر ب من ذا وروي ذا الحدب

م ن لير ذا الوجه عدن أم سدلمة وأبدو سدلمة أسدمه عبدد هللا بدن عبدد

ا سد
باب
[  ] 3512حدددانا بوسددف بددن عيسددى حدددانا ال ضددل بددن موسددى حدددانا سددلمة بددن ورداو عددن أنددل بددن

مال أو رجال جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسدلم فقدال طدا رسدول هللا أي الددعاء أفضدل قدال سدل ر د

الاافيددة وال ماافدداة فددي الدددنيا وارخ درة اددم أتدداه اليددوم الطدداني فقددال طددا رسددول هللا أي الدددعاء أفضددل فقددال لدده
مطدل ذلد اددم أتداه فددي اليدوم الطالد
ارخرة فقد أفلحج قال ذا حدب

فقددال لده مطددل ذلد قددال فد ذا أعطيدج الاافيددة فدي الدددنيا وأعطيتهدا فددي

حسن لر ب من ذا الوجه إنما نارفه من حدب

سلمة بن ورداو

[  ] 3513حدددانا قتي ددة حدددانا جا ددر بددن سددليماو الض د اي عددن همددل بددن الحسددن عددن عبددد هللا بددن
بر دة عن عائشدة قالدج قلدج طدا رسدول هللا أ أربدج إو علمدج أي ليلدة ليلدة القددر مدا أقدول فيهدا قدال قدولي
اللهم إن ع و ر م تحب الا و فاعف عني قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3514حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا عبي دددة بددن حميددد عددن ب ددد ب ددن أبددي ز دداد عددن عبددد هللا ب ددن

الحارث عن الع اح بن عبد المطلب قدال قلدج طدا رسدول هللا علمندي شدي ا أسداله هللا عد وجدل قدال سدل
هللا الاافيدة فمكطددج أطامددا اددم ج دج فقلددج طددا رسددول هللا علمندي شددي ا أسدداله هللا فقددال لدي طددا ع دداح طدا عددم
رسول هللا سلوا هللا الاافيدة فدي الددنيا وارخدرة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

بن نوفل قد سمع من الع اح بن عبد المطلب

صدحيح وعبدد هللا بدن الحدارث

[  ] 3515حددانا القاسددم بدن دبنددار الكدوفي حدددانا إسددحاو بدن منصددور الكدوفي عددن إسدرائيل عددن عبددد
الددرحمن بددن أبددي بكددر و ددو المليكددي عددن موسددى بددن ع ددة عددن نددافع عددن بددن عمددر قددال قددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم مدا سد ل هللا شدي ا أحدب إليده مدن أو طسدال الاافيدة دذا حددب
من حدب

عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي

لر دب ال نارفده إال

باب
[  ] 3516حدانا محمد بن بشار حددانا إبدراييم بدن عمدر بدن أبدي الدوز ر حددانا زن دل بدن عبدد هللا أبدو
عبد هللا عن بن أبي مليكة عن عائشدة عدن أبدي بكدر الصددبق أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم داو إذا

أراد أم ار قال اللهم خر لدي واختدر لدي قدال أبدو عيسدى دذا حددب
و ددو ضددعيف عنددد الحدددب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

و قددال لدده زن ددل الارفددي و دداو سددكن عرفددات وت ددرد بهددذا الحدددب

زن دل

وال بتددابع

عليه
[  ] 3517حدانا إسحاو بن منصور حدانا ح او بن الل حدانا أباو حدانا طحيدى أو ز دد بدن سدالم

حدادده أو أبددا سددالم حدادده عددن أبددي مال د ا شدداري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الوضددوء
ش ددطر اإلطمددداو والحمدددد هلل تمد ددأل المي د د او وس د د حاو هللا والحم ددد هلل تمد ددألو أو تمد ددأل مدددا بد ددين السد ددماوات
وا ر

والصددالة نددور والصدددقة بر دداو والصددبر ضددياء والق دراو حجددة ل د أو علي د

ف ائع ن سه فماتقها أو مو قها قال أبو عيسى ذا حدب

ددل الندداح طغدددو

صحيح

باب
[  ] 3518حدانا الحسن بن عرفة حدانا إسماعيل بن عياح عن عبد الرحمن بدن ز داد بدن أنادم عدن

عبد هللا بن ب د بن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم التسدبيح نصدف الميد او

والحمددد طمددأله وال إلدده إال هللا لدديل لهددا دوو هللا حجدداب حتددى تخلددص إليدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
لر ب من ذا الوجه وليل إسناده بالقوي

[  ] 3519حدددانا ندداد حدددانا أبددو ا حددو

عددن أبددي إسددحاو عددن جر ددر النهدددي عددن رجددل مددن بنددي

سددليم قددال عددد ن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي بدددي أو فددي بددده التسددبيح نصددف الميد او والحمددد
طمدأله والتكبيدر طمدأل مدا بدين السدماء وا ر

عيسى ذا حدب

والصدوم نصدف الصدبر والطهدور نصدف اإلطمداو قدال أبددو

حسن وقد رواه شع ة وساياو الطوري عن أبي إسحاو

باب
[  ] 3520حدانا محمد بن حاتم المؤدب حدانا علي بن اابج حداني نديل بدن الر يدع و داو مدن بندي
أسددد عددن ا لددر بددن الص د اي عددن خلي ددة بددن حصددين عددن علددي بددن أبددي طالددب قددال أكطددر مددا دعددا بدده
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشية عرفدة فدي الموقدف اللهدم لد الحمدد الدذي نقدول وخيد ار ممدا نقدول
اللهم ل صالتي ونسكي ومحيداي وممداتي ومليد مدوبي ولد رب ت ارادي اللهدم إندي أعدوذ بد مدن عدذاب
القبددر ووسوسددة الصدددر وشددتات ا مددر اللهددم إنددي أعددوذ بد مددن شددر مددا طجددة بدده الددر ح قددال ددذا حدددب

لر ب من ذا الوجه وليل إسناده بالقوي
باب

[  ] 3521حدددانا محمددد بددن حدداتم حدددانا عمددار بددن محمددد بددن أخددج سدداياو الطددوري حدددانا اللي د

عددن

عبد الرحمن بن سدابط عدن أبدي أمامدة قدال دعدا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بددعاء طيدر لدم نح دظ
منده شدي ا قلندا طدا رسدول هللا دعدوت بددعاء طيدر لدم نح دظ منده شدي ا فقدال أال أدلكدم علدى مدا طجمدع ذلد
كله نقول اللهم إنا نسدال مدن خيدر مدا سدال منده نبيد محمدد ونادوذ بد مدن شدر مدا اسدتااذ منده نبيد
محمد وأنج المستااو وعلي البالغ وال حول وال قوة إال باهلل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب
[  ] 3522حدددانا أبددو موسددى ا نصدداري حدددانا مادداذ بددن مادداذ عددن أبددي بددن اددب صدداحب الحر ددر
حددداني شددهر بددن حوشددب قددال قلددج م سددلمة طددا أم المددؤمنين مددا دداو أكطددر دعدداء رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم إذا او عندده قالدج داو أكطدر دعائده طدا مقلدب القلدوب ابدج قلبدي علدى دبند قالدج قلدج طدا

رسدول هللا مددا أكطددر دعداءه طددا مقلددب القلدوب ابددج قلبددي علددى دبند قددال طددا أم سدلمة إندده لدديل ادمددي إال
وقل ه بين إص اين من أصابع هللا فمدن شداء أقدام ومدن شداء أزاغ فدتال ماداذ ل ر ندا ال تد غ قلو ندا بادد إذ
دبتنا و قال وفدي ال داب عدن عائشدة والندواح بدن سدمااو وأندل وجدابر وعبدد هللا بدن عمدرو ونعديم بدن

عمار قال و ذا حدب

حسن

باب
[  ] 3523حدانا محمد بن حاتم حدانا الحكم بن رهير حدانا علقمة بدن مرادد عدن سدليماو بدن بر ددة
عن أبيه قال شكا خالد بن الوليد المخ ومي إلى النبي صلى هللا عليده وسدلم فقدال طدا رسدول هللا مدا أندام

الليل من ا رو فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا أو دج إلدى ف ارشد فقدل اللهدم رب السدماوات السد ع
ومددا أرلددج ورب ا رضددين ومددا أقلددج ورب الشددياطين ومددا أضددلج ددن لددي جددا ار مددن شددر خلق د

لهددم

جمياا أو ط رط علدي أحدد أو أو ب غدي علدي عد جداره وجدل انداهه وال إلده ليدره وال إلده إال أندج قدال
ددذا ح دددب

الحدب

ل دديل إسددناده ب ددالقوي والحك ددم بددن رهي ددر ق ددد تددره حدبط دده با ددا أ ددل الح دددب

عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال من لير ذا الوجه

و ددروب ددذا

باب
[  ] 3524حدددانا محمددد بددن حدداتم المكتددب حدددانا أبددو بدددر شددجاع بددن الوليددد عددن الرجيددل بددن مااو ددة
أخي ز ير بن مااو دة عدن الرقاشدي عدن أندل بدن مالد قدال داو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إذا ر ده
أمر قال طا حي طا قيوم برحمت أستغي

الجالل واإلكرام قال أبو عيسى ذا حدب

و سناده قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أل دوا بيداذا
لر ب وقد روي ذا الحدب

عن أنل من لير وجه

[  ] 3525حدانا محمود بن ليالو حدانا المؤمل عن حماد بن سدلمة عدن حميدد عدن أندل أو النبدي

صلى هللا عليه وسلم قال أل وا بياذا الجالل واإلكرام قال ذا حدب

لر ب وليل بمح دوم ومنمدا بدروب

ددذا عددن حمدداد بددن سددلمة عددن حميددد عددن الحسددن عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و ددذا أصددح ومؤمددل
للط فيه فقال عن حماد عن حميد عن أنل وال بتابع فيه
باب
[  ] 3526حد انا الحسن بن عرفدة حددانا إسدماعيل بدن عيداح عدن عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن بدن أبدي

حسين عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة ال دا لي قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول

مدن أوب إلددى ف ارشدده طددا ار بدذ ر هللا حتددى بدر دده النادداح لدم بتقلددب سدداعة مددن الليدل سددال هللا شددي ا مددن

خيددر الدددنيا وارخ درة إال أعطدداه إطدداه قددال ددذا حدددب

حسددن لر ددب وقددد روي ددذا أطضددا عددن شددهر بددن

حوشب عن أبي ربية عن عمرو بن ع سة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب
[  ] 3527حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن الجر ددري عددن أبددي الددورد ع ددن
اللجدالق عددن ماداذ بددن جبدل قددال سدمع النبدي صددلى هللا عليده وسددلم رجددال بددعو طقددول اللهدم إنددي أسددال
تمام النامة فقال أي شيء تمام النامة قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخيدر قدال فد و مدن تمدام النامدة

دخددول الجنددة وال ددوز مددن النددار وسددمع رجددال و ددو طقددول طددا ذا الجددالل واإلك درام قددال اسددتجيب ل د فسددل
وسمع النبي صلى هللا عليه وسلم رجال و و طقول اللهم إني أسال الصدبر فقدال سدالج هللا الدبالء فسدله
الاافيددة حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا إسددماعيل بددن إب دراييم عددن الجر ددري بهددذا اإلسددناد نحددوه قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3528حدددانا علددي بددن حجددر حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح عددن محمددد بددن إسددحاو عددن عم درو بددن
شايب عن أبيه عن جده أو رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال إذا فد ع أحدد م فدي الندوم فليقدل أعدوذ

بكلمددات هللا التامددات مددن لض د ه وعقابدده وشددر ع دداده ومددن م د ات الشددياطين وأو طحضددروو ف نهددا لددن

تضره قال و او عبد هللا بن عمر طالمها من بل من ولده ومن لم ببل مدنهم تبهدا فدي صد ادم علقهدا
في عنقه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب
[  ] 3529حدددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا إسددماعيل بددن عيدداح عددن محمددد بددن ز دداد عددن أبددي ارشددد
الحيراني قال أتيج عبد هللا بن عمرو بن الااصي فقلج له حدانا ممدا سدماج مدن رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم فالقى إلي صحي ة فقدال دذا مدا تدب لدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال فن درت فيهدا
ف ذا فيها إو أبا بكر الصدبق رضى هللا تاالى عنه قال طدا رسدول هللا علمندي مدا أقدول إذا أصد حج ومذا
أمسدديج فقددال طددا أبددا بكددر قددل اللهددم فدداطر السددماوات وا ر

عددالم الغيددب والشددهادة ال إلدده إال أنددج رب

كل شي ء ومليكه أعوذ بد مدن شدر ن سدي ومدن شدر الشديطاو وشدر ه وأو أقتدرب علدى ن سدي سدوءا أو

أجره إلى مسلم قال ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب
[  ] 3530حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عدن عمدرو بدن مدرة قدال سدماج

أبا وائدل قدال سدماج عبدد هللا بدن مسداود قلدج لده أأندج سدماته مدن عبدد هللا قدال نادم ورفاده أنده قدال ال
أحد ألير من هللا ولذل حرم ال واحل ما رهر منها وما بطن وال أحد أحدب إليده المددي مدن هللا ولدذل
مدي ن سه قال ذا حدب

حسن لر ب صحيح من ذا الوجه

باب
[  ] 3531حدانا قتي ة حدانا الليد

عدن ب دد بدن أبدي حبيدب عدن أبدي الخيدر عدن عبدد هللا بدن عمدرو

عن أبي بكر الصدبق أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمني دعاء أدعو بده فدي صدالتي قدال
قل اللهم إني رلمج ن سدي رلمدا طيد ار وال طغ در الدذنوب إال أندج فدال ر لدي مغ درة مدن عندده وارحمندي
إن أنج الغ ور الرحيم قال ذا حدب

بن عبد هللا الي ني

حسن لر دب و دو حددب

ليد

بدن سداد وأبدو الخيدر أسدمه مرادد

[  ] 3532حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أحمد حدانا ساياو عن ب د بن أبدي ز داد عدن عبدد هللا

بدن الحددارث عددن المطلددب بددن أبدي وداعددة قددال جدداء الع دداح إلدى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فكاندده
سمع شي ا فقام النبي صلى هللا عليه وسلم على المنبر فقال من أندا فقدالوا أندج رسدول هللا عليد السدالم
قددال أنددا محمددد بددن عبددد هللا بددن عبددد المطلددب إو هللا خلددق الخلددق فجالنددي فددي خيددر م فرقددة اددم جالهددم
فرقتين فجالني في خير م فرقدة ادم جالهدم ن ائدل فجالندي فدي خيدر م قبيلدة ادم جالهدم بيوتدا فجالندي فدي

خير م بيتا وخير م نس ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

باب
[  ] 3533حدانا محمد بن حميدد الدرازي حددانا ال ضدل بدن موسدى عدن ا عمدل عدن أندل أو رسدول

هللا صددلى هللا علي دده وسددلم م ددر بشددجرة طابس ددة الددورو فض ددر ها باصدداه فتن دداار الددورو فق ددال إو الحم ددد هلل

وس حاو هللا والحمدد هلل وال إلده إال هللا وهللا أكبدر لتسداقط مدن ذندوب الابدد مدا تسداقط ورو دذه الشدجرة
قال ذا حدب

لر ب

[  ] 3534حددانا قتي دة حدددانا الليد

عددن الجدالي بددن طيدر عددن أبدي عبددد الدرحمن الحبلددي عدن عمددارة

بن شبيب السائي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم مدن قدال ال إلده إال هللا وحدده ال شدر لده لده
المل د ولدده الحمددد طحيددي و ميددج و ددو علددى ددل شدديء قدددبر عشددر م درات علددى إاددر المغددرب با د

هللا

مسلحة طح ونه من الشيطاو حتى طص ح و تب هللا له بها عشر حسنات موج دات ومحدي عنده عشدر

سي ات مو قات و انج له بادل عشر رقاب مؤمنات قال أبو عيسى دذا حددب
إال من حدب

لي

حسدن لر دب ال نارفده

بن ساد وال نارب لامارة سماعا عن النبي صلى هللا عليه وسلم

باب في فضل التو ة واالستغ ار وما ذ ر من رحمة هللا لع اده
[  ] 3535حدددانا بددن أبددي عمددر حدددانا سدداياو عددن عاصددم بددن أبددي النجددود عددن زر بددن حبدديل قددال
أتيج ص واو بن عسال المرادي أسداله المسدح علدى الخ دين فقدال مدا جداء بد طدا زر فقلدج ابتغداء الالدم
فقال إو المالئكة تضع أجنحتها لطالدب الالدم رضدا بمدا ططلدب فقلدج إنده حد فدي صددري المسدح علدى
الخ ددين باددد الغددائط والبددول و نددج ام د أر مددن أصددحاب النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فج ددج أسددال

ددل

سماته بذ ر في ذل شدي ا قدال نادم داو طامرندا إذا ندا سد ار أو مسدافر ن أو ال نند ع خ افندا االادة أطدام

ولياليهن إال من جنابة لكن من لائط و ول وندوم فقلدج دل سدماته بدذ ر فدي الهدوب شدي ا قدال نادم ندا
مع النبي صدلى هللا عليده وسدلم فدي سد ر فبيندا نحدن عندده إذ نداداه أع اربدي بصدوت لده جهدوري طدا محمدد

فاجابدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نح دوا مددن صددوته دداهم وقلنددا لدده و ح د الضددا مددن صددوت

ف ند عنددد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد نهيددج عددن ددذا فقددال وهللا ال ألضددا قددال ا ع اربددي المددرء

طحددب القددوم ولمددا بلحددق بهددم قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم المددرء مددع مددن أحددب بددوم ال يامددة فمددا زال
طحدانا حتى ذ ر بابا من قبل المغرب مسيرة س اين عامدا عرضده أو طسدير ال اركدب فدي عرضده أر ادين
أو س د اين عامددا قددال سدداياو قبددل الشددام خلقدده هللا بددوم خلددق السددماوات وا ر
طغلق حتى تطلع الشمل منه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

م توحددا طانددي للتو ددة ال

[  ] 3536حدددانا أحمددد بددن عبدددة الضددبي حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن عاصددم عددن زر بددن حبدديل قددال

أتيددج ص د واو بددن عسددال الم درادي فقددال مددا جدداء ب د قلددج ابتغدداء الالددم قددال بلغنددي أو المالئكددة تضددع
أجنحتها لطالب الالم رضا بمدا ط ادل قدال قلدج إنده حداه أو قدال حد فدي ن سده شديء مدن المسدح علدى
الخ ددين فهددل ح ددج مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فيدده شددي ا قددال ناددم نددا إذا نددا فددي س د ر أو
مس ددافر ن أمرن ددا أو ال نخل ددع خ ان ددا االا ددا إال م ددن جناب ددة ولك ددن م ددن ل ددائط و ددول ون ددوم ق ددال فقل ددج فه ددل

ح ج من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الهدوب شدي ا قدال نادم ندا مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسددلم فددي باددا أس د اره فندداداه رجددل دداو فددي اخددر القددوم بصددوت جهددوري أع اربددي جلددف جدداب فقددال طددا
محمد طا محمدد فقدال لده القدوم مده أند قدد نهيدج عدن دذا فاجابده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نحدوا

مددن صددوته دداهم فقددال الرجددل طحددب القددوم ولمددا بلحددق بهددم قددال فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
المددرء مددع مددن أحددب قددال زر فمددا بددري طحددداني حتددى حددداني أو هللا جاددل بددالمغرب بابددا عرضدده مسدديرة
سد اين عامدا للتو دة ال طغلددق مدا لدم تطلددع الشدمل مدن قبلده وذلد قدول هللا عد وجددل ل بدوم طداتي باددا

اطات ر

ال بن ع ن سا إطمانها و ارطة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3537حدددانا إب دراييم بددن طاقددوب حدددانا علددى بددن عيدداح حدددانا عبددد الددرحمن بددن اابددج بددن او دداو
عددن أبيدده عددن مكحددول عددن جبيددر بددن ن يددر عددن بددن عمددر عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا

طقبل تو ة الابد ما لم طغرلر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر دب حددانا محمدد بدن بشدار حددانا أبدو

عامر الاقدي عن عبد الرحمن بهذا اإلسناد نحوه
[  ] 3538حدانا قتي ة حدانا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي ال ناد عن ا عدرق عدن أبدي ر درة قدال
قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم هلل أفددري بتو ددة أحددد م مددن أحددد م بضددالته إذا وجددد ا قددال وفددي
ال اب عن بن مسداود والنامداو بدن بشدير وأندل قدال و دذا حددب

من حددب

أبدي ال نداد وقدد روي دذا الحددب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده

عدن مكحدول ب سدناد لده عدن أبدي ذر عدن النبدي صدلى هللا

عليه وسلم نحو ذا
[  ] 3539حدانا قتي ة حدانا اللي

عن محمد بن نيل قدا

عمدر بدن عبدد الا د عدن أبدي صدرمة

عددن أبددي أبددوب أندده قددال حددين حض درته الوفدداة قددد تمددج عددنكم شددي ا س دماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسدلم طقدول لدوال أنكدم تدذنبوو لخلددق هللا خلقدا بدذنبوو و غ در لهدم قددال دذا حددب

حسدن لر دب وقددد روي

ذا عن محمد بن اب عن أبي أبوب عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه حددانا بدذل قتي دة حددانا

عبد الرحمن بن أبي ال ناد عن عمر مولى ل رة عن محمدد بدن ادب عدن أبدي أبدوب عدن النبدي صدلى
هللا عليه وسلم نحوه
[  ] 3540حدانا عبد هللا بن إسحاو الجو ري ال صري حددانا أبدو عاصدم حددانا طيدر بدن فائدد حددانا

سايد بن عبيدد قدال سدماج بكدر بدن عبدد هللا الم ندي طقدول حددانا أندل بدن مالد قدال سدماج رسدول هللا
صلى هللا عليده وسدلم طقدول قدال هللا طدا بدن ادم إند مدا دعدوتني ورجدوتني ل درت لد علدى مدا داو فيد
وال أبالي طا بن ادم لو بلغج ذنو

أتيتنددي بق دراب ا ر
حدب

عناو السماء ادم اسدتغ رتني ل درت لد وال أبدالي طدا بدن ادم إند لدو

خطاطددا اددم لقيتنددي ال تشددره بددي شددي ا تيت د بقرابهددا مغ درة قددال أبددو عيسددى ددذا

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب خلق هللا مائة رحمة
[  ] 3541حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة أو رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وسددلم ق ددال خلددق هللا مائددة رحم ددة فوضددع رحمددة واح دددة بددين خلق دده

بتراحموو بها وعند هللا تسع وتساوو رحمة قال أبو عيسى وفي ال اب عن بن سدلماو وجنددب بدن عبدد
هللا بن ساياو ال جلي و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3542حددانا قتي ددة حددانا عبددد الا د بددن محمدد عددن الادالء بددن عبدد الددرحمن عدن أبيدده عدن أبددي
ر درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لددو طالددم المددؤمن مددا عنددد هللا مددن الاقو ددة مددا طمددع فددي
الجنة أحد ولو طالم الكدافر مدا عندد هللا مدن الرحمدة مدا قدنط مدن الجندة أحدد قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن ال نارفه إال من حدب

الاالء عن أبيه عن ر رة

[  ] 3543حدددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن بددن عجددالو عددن أبيدده عددن أبددي ر درة عددن رسددول هللا صددلى

هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا حددين خلددق الخلددق تددب بيددده علددى ن سدده إو رحمتددي تغلددب لضددبي قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3544حدانا محمد بن عبد هللا بن أبي الطلج رجل من أ ل بغدداد أبدو عبدد هللا صداحب أحمدد بدن

حنبددل حدددانا بددونل بددن محمددد حدددانا سددايد بددن زر ددي عددن عاصددم ا ح دول واابددج عددن أنددل قددال دخددل
النبي صلى هللا عليه وسدلم المسدجد ورجدل قدد صدلى و دو بددعو و قدول فدي دعائده اللهدم ال إلده إال أندج
المناو بدطع السماوات وا ر

ذا الجالل واإلكرام فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم تددروو بدم دعدا هللا

دعا هللا باسمه ا ع م الذي إذا دعي به أجاب ومذا س ل به أعطى قدال أبدو عيسدى دذا حددب

من حدب

اابج عن أنل وقد روي من لير ذا الوجه عن أنل

لر دب

باب قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رلم أنف رجل
[  ] 3545حدانا أحمد بن إبراييم الدورقي حدانا ر اي بدن إبدراييم عدن عبدد الدرحمن بدن إسدحاو عدن
سددايد بددن أبددي سددايد عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم رلددم أنددف رجددل ذ ددرت
عنده فلم طصدل علدي ورلدم أندف رجدل دخدل عليده رمضداو ادم انسدلد قبدل أو طغ در لده ورلدم أندف رجدل

أدره عندده أبدواه الكبدر فلدم بددخاله الجندة قدال عبددد الدرحمن وأرنده قدال أو أحدد ما قدال وفدي ال داب عددن
جابر وأنل و ذا حددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده ور ادي بدن إبدراييم دو أخدو إسدماعيل بدن إبدراييم

و دو اقدة و دو بدن عليدة و دروب عدن بادا أ ددل الالدم قدال إذا صدلى الرجدل علدى النبدي صدلى هللا عليدده
وسلم مرة في المجلل أج أ عنه ما او في ذل المجلل

[  ] 3546حدانا طحيى بن موسى وز اد بن أبوب قال حدانا أبو عامر الاقدي عدن سدليماو بدن بدالل

عن عمارة بن ل ة عن عبد هللا بن علي بن حسين بن علدي بدن أبدي طالدب عدن أبيده عدن حسدين بدن
علي بن أبدي طالدب قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ال خيدل الدذي مدن ذ درت عندده فلدم طصدل
علي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3547حدانا أحمد بن إبراييم الددورقي حددانا عمدر بدن ح دص بدن ايداث حددانا أبدي عدن الحسدن

بددن عبيددد هللا عددن عطدداء بددن السددائب عددن عبددد هللا بددن أبددي أوفددى قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم طقددول اللهددم بددرد قلبددي بددالطلج والبددرد والمدداء ال ددارد اللهددم نددق قلبددي مددن الخطاطددا مددا نقيددج الطددوب

ا بيا من الدنل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3548حدددانا الحسددن بددن عرفددة حدددانا ب ددد بددن دداروو عددن عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر القرشددي
المليكي عن موسى بن ع ة عن نافع عن بن عمر قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن فدتح
له منكم باب الدعاء فتحج له أبواب الرحمة ومدا سد ل هللا شدي ا طاطدى أحدب إليده مدن أو طسدال الاافيدة

وقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو الددعاء بن دع ممدا ند ل وممدا لدم بند ل فالديكم ع داد هللا بالددعاء
قددال ددذا حدددب
الحددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر القرشددي و ددو ضددعيف فددي

ضدا ه باددا أ دل الالددم مدن قبددل ح ده وقدد روب إسدرائيل دذا الحدددب

عدن عبددد الدرحمن بددن

أبي بكر عن موسى بن ع ة عن نافع عن بن عمر عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا سد ل هللا

شي ا أحب إليه من الاافية
[  ] 3549حدانا بذل القاسم بن دبندار الكدوفي حددانا إسدحاو بدن منصدور الكدوفي عدن إسدرائيل بهدذا
حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا أبددو النضدر حدددانا بكددر بدن خندديل عدن محمددد القرشدي عددن ر يادة بددن ب ددد
عددن أبددي إدر ددل الخ دوالني عددن بددالل أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال علدديكم ب يددام الليددل ف ندده
دأب الصالحين قبلكم ومو نيام الليل قر ة إلى هللا ومنهاة عن اإلادم وتك يدر للسدي ات ومطدردة للدداء عدن
الجسد قال أبو عيسى ذا حددب

لر دب ال نارفده مدن حددب

بدالل إال مدن دذا الوجده مدن قبدل إسدناده

قددال سددماج محمددد بددن إسددماعيل طقددول محمددد القرشددي ددو محمددد بددن سددايد الشددامي و ددو بددن أبددي ندديل

و و محمد بن حساو وقد تره حدبطه وقد روب ذا الحدب

مااو ة بن صالح عدن ر يادة بدن ب دد عدن

أبددي إدر ددل الخ دوالني عددن أبددي أمامددة عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال علدديكم ب يددام الليددل

ف نه دأب الصالحين قبلكم و و قر ة إلى ر كم ومك رة للسي ات ومنهاة لفام قال أبدو عيسدى و دذا أصدح
من حدب

أبي إدر ل عن بالل

[  ] 3550حدانا الحسن بن عرفة حداني عبد الرحمن بن محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي
ر رة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعمار أمتدي مدا بدين سدتين إلدى سد اين وأقلهدم مدن طجدوز
ذل د قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن حدددب

محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي

ر درة عددن النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم ال نارفدده إال مددن دذا الوجدده وقدد روي عددن أبددي ر درة مددن ليددر
ذا الوجه

باب في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3551حدانا محمود بن ليالو حدانا أبدو داود الحضدري عدن سداياو الطدوري عدن عمدرو بدن مدرة
عن عبد هللا بن الحارث عن طليق بن نيل عن بن ع اح قال او النبي صلى هللا عليده وسدلم بددعو

طقول رب أعني وال تان علي وانصرني وال تنصر علي وامكر لدي وال تمكدر علدي وا ددني و سدر الهددب
لي وانصرني على من بغى علي رب اجالني ل شكا ار ل ذ ا ار ل ر ابدا لد مطواعدا لد مخبتدا إليد
أوا ا مني ا رب تقبدل تدو تي والسدل حدو تي وأجدب دعدوتي وابدج حجتدي وسددد لسداني وا دد قلبدي واسدلل
سددخيمة صدددري قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
بشر الابدي عن ساياو ذا الحدب

حسددن صددحيح قددال محمددود بددن لدديالو وحدددانا محمددد بددن

نحوه

[  ] 3552حدانا ناد حدانا أبو ا حو

عن أبدي حمد ة عدن إبدراييم عدن ا سدود عدن عائشدة قالدج

قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددن دعددا علددى مددن رلمدده فقددد انتصددر قددال ددذا حدددب
نارفدده إال مددن حدددب

لر ددب ال

أبددي حمد ة وقددد تكلددم باددا أ ددل الالددم فددي أبددي حمد ة و ددو ميمددوو ا عددور حدددانا

قتي ة حدانا حميد بن عبد الرحمن الرهاسي عن أبي ا حو

عن أبي حم ة بهذا اإلسناد نحوه

باب
[  ] 3553حددانا موسددى بددن عبددد الددرحمن الكندددي الكددوفي حدددانا ز ددد بددن ح دداب قددال وأخبرنددي سدداياو

الطوري عن محمد بن عبد الرحمن بدن أبدي ليلدى عدن الشدابي عدن عبدد الدرحمن بدن أبدي ليلدى عدن أبدي

أبدوب ا نصداري قدال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدن قددال عشدر مدرات ال إلده إال هللا وحددده ال
شدر لده لده الملد ولده الحمدد طحيدي و ميدج و دو علدى دل شديء قددبر اندج لده عددل أر دع رقداب مدن

ولد إسماعيل قال وقد روي ذا الحدب

عن أبي أبوب موقوفا

[  ] 3554حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الصددمد بددن عبددد ال دوارث حدددانا اشددم و ددو بددن سددايد

الكوفي حداني نانة مولى صاية قال سدماج صداية تقدول دخدل علدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
و دين بددي أر اددة االب ندواة أسد ح بهدا فقلددج لقدد سد حج بهددذه فقدال أال أعلمد بداكطر ممددا سد حج فقلددج

علمني فقال قولي س حاو هللا عدد خلقه قال أبو عيسى دذا حددب

إال من ذا الوجه من حدب

لر دب ال نارفده مدن حددب

صداية

اشم بن سايد الكوفي وليل إسناده بماروب وفي ال اب عن بن ع اح

[  ] 3555حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بدن جا در عدن شدع ة عدن محمدد بدن عبدد الدرحمن قدال
سماج ر ا طحدث عن بن ع اح عن جو ر ة بنج الحارث أو النبي صلى هللا عليده وسدلم مدر عليهدا

و ي في مسجد ام مر النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بهدا قر دا مدن نصدف النهدار فقدال لهدا مدا زلدج علدى
حالد فقالددج ناددم قددال أال أعلمد

لمددات تقولينهددا سد حاو هللا عدددد خلقده سد حاو هللا عدددد خلقدده سد حاو

هللا عدددد خلقدده س د حاو هللا رضددا ن سدده س د حاو هللا رضددا ن سدده س د حاو هللا رضددا ن سدده س د حاو هللا زنددة

عرشدده س د حاو هللا زنددة عرشدده س د حاو هللا زنددة عرشدده س د حاو هللا مددداد لماتدده س د حاو هللا مددداد لماتدده
سد حاو هللا مدداد لماتده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح ومحمدد بدن عبدد الدرحمن دو مدولى

ال طلحة و و شيد مدني اقة وقد روب عنه المساودي وساياو الطوري ذا الحدب
باب

[  ] 3556حدانا محمدد بدن بشدار حددانا بدن أبدي عددي قدال أن اندا جا در بدن ميمدوو صداحب ا نمداط

عددن أبددي عطمدداو النهدددي عددن سددلماو ال ارسددي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إو هللا حددي ددر م
طسددتحي إذا رفددع الرجددل إليدده بدطدده أو برد مددا ص د ار خددائبتين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

وروب باضهم ولم برفاه

حسددن لر ددب

[  ] 3557حدانا محمد بن بشار حدانا ص واو بن عيسى حدانا محمد بن عجدالو عدن القاقداع عدن
أبي صالح عن أبي ر رة أو رجال او بدعو باص عيه فقال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أحدد أحدد
قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب ومانددى ددذا الحدددب

إذا أشددار الرجددل ب ص د عيه فددي

الدعاء عند الشهادة ال طشير إال باص ع واحدة
باب
[  ] 3558حددانا محمدد بددن بشدار حدددانا أبدو عددامر الاقددي حدددانا ز يدر و ددو بدن محمددد عدن عبددد هللا

بن محمد عقيل أو مااذ بن رفاعة أخبره عن أبيه قال قام أبو بكر الصددبق علدى المنبدر ادم بكدى فقدال

قام رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم عدام ا ول علدى المنبدر ادم بكدى فقدال اسدالوا هللا الا دو والاافيدة فد و
أحدا لم طاط باد اليقين خي ار من الاافية قال ذا حدب

لر ب من ذا الوجده عدن أبدي بكدر رضدى هللا

تاالى عنه
باب
[  ] 3559حدددانا حسددين بددن ب ددد الكددوفي حدددانا أبددو طحيددى الجمدداني حدددانا عطمدداو بددن واقددد عددن أبددي

نصدديرة عددن مددولى بددي بكددر عددن أبددي بكددر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا أصددر مددن
أسدتغ ر ولددو فالده فددي اليدوم سد اين مدرة قددال أبددو عيسدى ددذا حددب

نضيرة وليل إسناده بالقوي

لر ددب إنمدا نارفدده مدن حدددب

أبددي

باب
[  ] 3560حدانا طحيى بدن موسدى وسداياو بدن و يدع الماندى واحدد قداال حددانا ب دد بدن داروو حددانا

ا صد بددن ز ددد حدددانا أبددو الاددالء عددن أبددي أمامددة قددال لد ل عمددر بددن الخطدداب رضددى هللا تاددالى عندده

او ا جدبدا فقال الحمد هلل الذي ساني مدا أواري بده عدورتي وأتجمدل بده فدي حيداتي ادم عمدد إلدى الطدوب

الذي أخلق فتصدو به ام قال سماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدن لد ل او دا جدبددا فقدال
الحمددد هلل الددذي سدداني مددا أواري بدده عددورتي وأتجمددل بدده فددي حيدداتي اددم عمددد إلددى الطددوب الددذي أخلددق
فتصددو بده داو فددي ندف هللا وفدي ح ددظ هللا وفدي سدتر هللا حيددا وميتدا قدال ددذا حددب

لر دب وقددد رواه

طحيى بن أبي أبوب عن عبيد هللا بن زحر عن علي بن ب د عن القاسم عن أبي أمامة
باب
[  ] 3561حدددانا أحمددد بددن الحسددن حدددانا عبددد هللا بددن نددافع الصددائ ق دراءة عليدده عددن حمدداد بددن أبددي

حميد عن ب د بن سليم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم باد

باطدا قبدل

نجد فغنموا لنائم طيرة فاسدرعوا الرجادة فقدال رجدل ممدن لدم طخدرق مدا رأبندا باطدا أسدرع رجادة وال أفضدل

لنيمة من ذا ال ا

فقال النبي صدلى هللا عليده وسدلم أال أدلكدم علدى قدوم أفضدل لنيمدة وأسدرع رجادة

قوم شهدوا صالة الص ح ام جلسوا بذ روو هللا حتى طلاج عليهم الشمل فاول
لن يمددة قددال أبددو عيسددى و ددذا حدددب

أسرع رجادة وأفضدل

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وحمدداد بددن أبددي حميددد ددو أبددو

إبراييم ا نصاري الم ني و و محمد بن أبي حميد المدني و و ضعيف في الحدب

باب
[  ] 3562حدانا ساياو بن و يع حدانا أبي عدن سداياو عدن عاصدم بدن عبيدد هللا عدن سدالم عدن بدن

عمر عن عمر أنه استاذو النبي صلى هللا عليه وسلم في الامدرة فقدال أي أخدي أشدر نا فدي دعائد وال
تنسنا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3563ح دددانا عب ددد هللا ب ددن عب ددد ال ددرحمن أخبرن ددا طحي ددى ب ددن حس دداو ح دددانا أب ددو مااو ددة ع ددن عب ددد
الرحمن بن إسحاو عن سيار عن أبي وائل عن علدي رضدى هللا تادالى عنده أو مكات دا جداءه فقدال إندي
قد عج ت عن تابتي فاعني قال أال أعلم

لمدات علمنديهن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدو داو

علي مطل جبل ابير دبنا أداه هللا عن قال قدل اللهدم اك ندي بحاللد عدن ح ارمد وألنندي ب ضدل عمدن
سواه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

باب في دعاء المر ا
[  ] 3564حدانا محمد بن المطندى حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة عدن عمدرو بدن مدرة عدن عبدد
هللا بددن سددلمة عددن علددي قددال نددج شدداكيا فمددر بددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأنددا أقددول اللهددم إو
كداو أجلدي قددد حضدر فددارحني ومو داو متدداخ ار فدارفاني ومو داو بدالء فصدبرني فقددال رسدول هللا صددلى
هللا عليده وسدلم يددف قلدج قدال فاعدداد عليده مدا قددال قدال فضدر ه برجلدده فقدال اللهدم عافدده أو أشد ه شددع ة

الشاه فما اشتكيج وجاي قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3565حدانا ساياو بن و يع حدانا طحيى بن ادم عن إسرائيل عن أبي إسدحاو عدن الحدرث عدن

علددي رضددى هللا تاددالى عندده قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم إذا عدداد مر ضددا قددال اللهددم أذ ددب
ال اح رب الناح وأشف فانج الشافي ال ش اء إال ش اهه ش اء ال طغادر سقما قال ذا حدب

حسن

باب في دعاء الوتر
[  ] 3566حدانا أحمدد بدن منيدع حددانا ب دد بدن داروو أخبرندا حمداد بدن سدلمة عدن شدام بدن عمدرو

ال اري عن عبد الرحمن بن الحارث بن شام عن علي بن أبي طالدب أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
كاو طقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاه من سخط وأعوذ بماافات مدن عقو تد وأعدوذ بد مند ال

أحصي اناء علي أنج ما أانيج على ن س قدال دذا حددب
إال من ذا الوجه من حدب

حسدن لر دب مدن حددب

علدي ال نارفده

حماد بن سلمة

باب في دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم وتاوذه دبر ل صالة
[  ] 3567حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا ز ر ا بن عدي حدانا عبيد هللا دو بدن عمدرو الرقدي

عددن عبددد المل د بددن عميددر عددن مصدداب بددن سدداد وعمددرو بددن ميمددوو قددال دداو سدداد طالددم بنيدده دؤالء

الكلمددات مددا طالددم المكتددب الغلمدداو و قددول إو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو بتاددوذ بهددن دبددر
الصالة اللهم إني أعوذ بد مدن الجدبن وأعدوذ بد مدن ال خدل وأعدوذ بد مدن أرذل الامدر وأعدوذ بد مدن

فتنة الدنيا وعذاب القبر قال عبد هللا بن عبد الرحمن أبدو إسدحاو الهمدداني مضدطرب فدي دذا الحددب

طقددول عددن عمددرو بددن ميمددوو عددن عمددر و قددول عددن لي دره و ضددطرب فيدده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح من ذا الوجه

[  ] 3568حددانا أحمدد بددن الحسدن حدددانا أصد بدن ال ددرق أخبرندي عبددد هللا بدن و دب عددن عمدرو بددن
الحرث أنه أخب ره عن سايد بن أبي الل عن خ مة عدن عائشدة بندج سداد بدن أبدي وقدا

عدن أبيهدا

انه دخل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم علدى امدرأة و دين بددبها ندوب أو قدال حصدى تسد ح بده فقدال

أال أخبددره بمددا ددو أطسددر علي د مددن ددذا أو أفضددل س د حاو هللا عدددد مددا خلددق فددي السددماء وس د حاو هللا

عدد ما خلق في ا ر

وس حاو هللا عدد ما بين ذل وسد حاو هللا عددد مدا دو خدالق وهللا أكبدر مطدل

ذل والحمد هلل مطل ذلد وال حدول وال قدوة إال بداهلل مطدل ذلد قدال و دذا حددب

ساد

حسدن لر دب مدن حددب

[  ] 3569حدانا ساياو بن و يع حددانا عبدد هللا بدن نميدر وز دد بدن ذبداب عدن موسدى بدن عبيددة عدن
محمد بن اابج عن أبي حكيم خطمي مولى ال ير عن ال يدر بدن الادوام قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا

عليدده وسددلم مددا مددن ص د اي طص د ح الع دداد فيدده إال ومندداد بنددادي س د حاو المل د القدددوح قددال أبددو عيسددى
و ذا حدب

لر ب

باب في دعاء الح ظ
[  ] 3570حدددانا أحمددد بددن الحسددن حدددانا س دليماو بددن عبددد الددرحمن الدمشددقي حدددانا الوليددد بددن مسددلم

حدانا بن جر ج عن عطاء بن أبي ر اي وعكرمدة مدولى بدن ع داح عدن بدن ع داح أنده قدال بينمدا نحدن
عنددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذ جدداءه علددي بددن أبددي طالددب فقددال بددابي أنددج وأمددي ت لددج ددذا

الق دراو مددن صدددري فمددا أجدددني أقدددر عليدده فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طددا أبددا الحسددن أفددال
أعلم

لمدات بن اد هللا بهدن و ن دع بهدن مدن علمتده و طبدج مدا تالمدج فدي صددره قدال أجدل طدا رسدول

هللا فالمني قال إذا او ليلة الجماة ف و اسدتطاج أو تقدوم فدي الد

الليدل ارخدر ف نهدا سداعة مشدهودة

والددعاء فيهددا مسددتجاب وقددد قددال أخدي طاقددوب لبنيدده ل سددوب أسددتغ ر لكدم ر ددي و طقددول حتددى تدداتي ليلددة
الجماة ف و لم تستطع فقم في وسطها ف و لم تستطع فقم في أولهدا فصدل أر دع ر ادات تقد أر فدي الر ادة

ا ولددى ب اتحددة الكتدداب وسددورة طددل وفددي الر اددة الطانيددة ب اتحددة الكتدداب وحددم الدددخاو وفددي الر اددة الطالطددة
ب اتحدة الكتداب وألددم تن دل السددجدة وفدي الر ادة الراباددة ب اتحدة الكتدداب وت داره الم صدل فد ذا فرلدج مددن
التشددهد فاحمددد هللا وأحسددن الطندداء علددى هللا وصددل علددي وأحسددن وعلددى سددائر النبيددين وأسددتغ ر للمددؤمنين

والمؤمنات وإلخوان الذبن س قوه باإلطماو ام قل فدي اخدر ذلد اللهدم ارحمندي بتدره المااصدي أبددا مدا
أبقيتني وارحمني أو أتكلف ما ال طانيني وارزقني حسن الن ر فيما برضي عندي اللهدم بددطع السدماوات
وا ر

ذا الجددالل واإلك درام والا د ة التددي ال ت درام أسددال طددا هللا طددا رحمددن بجالل د ونددور وجه د أو تل د م

قلبدي ح دظ تابد

وا ر

مدا علمتندي وارزقنددي أو أتلدوه علدى النحددو الدذي برضدي عنددي اللهدم بددطع السددماوات

ذا الجددالل واإلك درام والاد ة التددي ال تدرام أسددال طددا هللا طددا رحمددن بجالل د ونددور وجه د أو تنددور

بكتابد بصددري وأو تطلددق بده لسدداني وأو ت ددرق بده عددن قلبددي وأو تشدري بدده صدددري وأو تامدل بدده بدددني

ن دده ال طاينن ددي عل ددى الح ددق لي ددره وال بؤتي دده إال أن ددج وال ح ددول وال ق ددوة إال ب دداهلل الال ددي الا دديم ط ددا أب ددا

الحسن فافال ذلد ادالث جمدع أو خمدل أو سد ع طجداب بد ذو هللا والدذي باطندي بدالحق مدا أخطدا مؤمندا
قط قال عبد هللا بن ع اح فحهللا ما لب

علدي إال خمسدا أو سد اا حتدى جداء علدي رسدول هللا صدلى هللا

عليدده وسددلم فددي مطددل ذل د المجلددل فقددال طددا رسددول هللا إنددي ن دج فيمددا خددال ال اخددذ إال أر ددع اطددات أو
نحددو ن ومذا ق درأتهن علددى ن سددي ت لددتن وأنددا أتالددم اليددوم أر اددين اطددة أو نحو ددا ومذا قرأتهددا علددى ن سددي
فكانمدا تداب هللا بدين عيندي ولقدد ندج أسدمع الحدددب

فد ذا رددتده ت لدج وأندا اليدوم أسدمع ا حادبد

فد ذا

تحداج بها لم أخرم منها حرفا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم عندد ذلد مدؤمن ورب الكع دة طدا
أبا الحسن قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

الوليد بن مسلم

باب في انت ار ال رق ولير ذل
[  ] 3571حدانا بشر بن ماداذ الاقددي ال صدري حددانا حمداد بدن واقدد عدن إسدرائيل عدن أبدي إسدحاو
عدن عبددد هللا قدال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم سدلوا هللا مددن فضدله فد و هللا

عدن أبدي ا حددو

عد وجددل طحددب أو طسدال وأفضددل الع ددادة انت دار ال ددرق قددال أبدو عيسددى كددذا روب حمداد بددن واقددد ددذا
الحدب

وقد خولف في روابته وحمداد بدن واقدد دذا دو الصد ار لديل بالحدافظ و دو عنددنا شديد بصدري

وروب أبددو نعدديم ددذا الحدددب
وسلم مرسل وحدب

عددن إس درائيل عددن حكدديم بددن جبيددر عددن رجددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده

أبي نعيم أش ه أو طكوو أصح

[  ] 3572حدانا أحمد بن منيع حدانا أبو مااو ة حدانا عاصم ا حول عن أبي عطمداو عدن ز دد بدن
أرقدم رضددى هللا تاددالى عنده قددال دداو النبدي صدلى هللا عليدده وسددلم طقدول اللهددم إنددي أعدوذ بد مددن الكسددل
والاج وال خدل و هدذا اإلسدناد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده داو بتادوذ مدن الهدرم وعدذاب القبدر

قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3573حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا محمددد بددن بوسددف عددن بددن او دداو عددن أبيدده عددن
مكحول عد ن جبيدر بدن ن يدر أو ع دادة بدن الصدامج حدداهم أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا
علدى ا ر

مسدلم بدددعو هللا بددعوة إال اتداه هللا إطا ددا أو صدرب عنده مددن السدوء مطلهدا مددا لدم بددع بد ام

أو قطيادة رحددم فقدال رجددل مدن القددوم إذا نكطدر قددال هللا أكطددر قدال أبددو عيسدى ددذا حددب

حسددن صددحيح

لر ب من ذا الوجه وابن او او و عبد الرحمن بن اابج بن او او الاابد الشامي
باب
[  ] 3574حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا جر ددر بددن منصددور عددن سدداد بددن عبيدددة حددداني الب دراء أو

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا أخددذت مضددجا فتوضددا وضددوءه للصددالة اددم أضددطجع علددى

شددق ا طمددن اددم قددل اللهددم أسددلمج وجهددي إليد وفوضددج أمددري إليد وألجددات رهددري إليد ري ددة ورا ددة

إلي د ال ملجددا وال منجددى من د إال إلي د امنددج بكتاب د الددذي أن لددج و نبي د الددذي أرسددلج ف د و مددج فددي
ليلت مج على ال طرة قال فدرددتهن سدتذ ره فقلدج امندج برسدول الدذي أرسدلج فقدال قدل امندج بنبيد

الذي أرسلج قال و ذا حدب

حسن صحيح وقد روي مدن ليدر وجده عدن البدراء وال نالدم فدي شديء مدن

الرواطات ذ ر الوضوء إال في ذا الحدب
[  ] 3575حدانا عبد بن حميد حدانا محمد بن إسماعيل بن أبي فدط حدانا بدن أبدي ذئدب عدن أبدي
سايد البراد عن مااذ بن عبد هللا بدن خبيدب عدن أبيده قدال خرجندا فدي ليلدة مطيدرة ورلمدة شددبدة نطلدب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طصلي لنا قال فادر تده فقدال قدل فلدم أقدل شدي ا ادم قدال قدل فلدم أقدل شدي ا
قال قل قلج ما أقدول قدال قدل دو هللا أحدد والمادوذتين حدين تمسدي وتصد ح ادالث مدرات مدن دل شديء

قال أبو عيسدى و دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده وأبدو سدايد البدراد أسديد بدن أبدي أسديد

مدني
باب في دعاء الضيف
[  ] 3576حدددانا أبددو موسددى محمددد بددن المطنددى حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن ب ددد بددن
خميددر الشددامي عددن عبددد هللا بددن بسددر قددال ن د ل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علددى أبددي فقر نددا إليدده

طاامددا فاكلدده اددم أتددي بتمددر فكدداو طاكددل و لقددي النددوب باصد عيه جمددع السد ابة والوسددطى قددال شددع ة و ددو
رنددي فيدده إو شدداء هللا فددالقى النددوب بددين إصد اين اددم أتددي بش دراب فشددر ه اددم ناولدده الددذي عددن طميندده قددال

فقددال أبددي وأخددذ بلجددام دابتدده ادع لنددا فقددال اللهددم بدداره لهددم فيمددا رزقددتهم وأل ددر لهددم وأرحمهددم قددال ددذا

حدب

حسن صحيح وقد روي من لير ذا الوجه عن عبد هللا بن بسر

[  ] 3577ح دددانا محم ددد ب ددن إس ددماعيل ح دددانا موس ددى ب ددن إس ددماعيل ح دددانا ح ددص ب ددن عم ددر الش ددني
حداني أبي عمر بن مرة قال سدماج بدالل بدن طسدار بدن ز دد مدولى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم حدداني
أبي عن جدي سمع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدن قدال أسدتغ ر هللا الا ديم الدذي ال إلده إال دو
الحي القيوم وأتدوب إليده ل در لده ومو داو فدر مدن ال حدف قدال أبدو عيسدى دذا حددب

إال من ذا الوجه

لر دب ال نارفده

باب
[  ] 3578حدانا محمدود بدن لديالو حددانا عطمداو بدن عمدر حددانا شدع ة عدن أبدي جا در عدن عمدارة
بددن خ مددة بددن اابددج عددن عطمدداو بددن حنيددف أو رجددال ضددر ر ال صددر أتددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
فقددال ادع هللا أو طاددافيني قددال إو شد ج دعددوت ومو شد ج صددبرت فهددو خيددر لد قددال فادعدده قددال فددامره
أو بتوضا فيحسن وضوءه و دعو بهذا الدعاء اللهدم إندي أسدال وأتوجده إليد بنبيد محمدد نبدي الرحمدة
إن ي توجهج ب إلى ر ي فدي حداجتي دذه لتقضدى لدي اللهدم فشد اه فدي قدال دذا حددب
لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

سهل بن حنيف

حسدن صدحيح

أبددي جا ددر و ددو الخطمددي وعطمدداو بددن حنيددف ددو أخددو

[  ] 3579حدانا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرندا إسدحاو بدن عيسدى حدداني مادن حدداني مااو دة بدن

صالح عن ضمرة بن حبيب قال سماج أبا أمامة رضى هللا تاالى عنده طقدول حدداني عمدرو بدن ع سدة

أنه سمع النبي صلى هللا عليده وسدلم طقدول أقدرب مدا طكدوو الدرب مدن الابدد فدي جدوب الليدل ارخدر فد و

استطاج أو تكوو ممن بذ ر هللا في تل السداعة فكدن قدال دذا حددب

الوجه

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا

[  ] 3580حدددانا أبددو الوليددد الدمشددقي أحمددد بددن عبددد الددرحمن بددن بكددار حدددانا الوليددد بددن مسددلم حدددانا
ع ير بن ماداو أنه سمع أبا دوح اليحصبي طحدث عن بن عائذ اليحصبي عن عمارة بدن زعكدرة قدال

سماج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طقول إو هللا ع وجل طقدول إو عبددي دل عبددي الدذي بدذ رني
و ددو مددالو قرندده طانددي عنددد القتددال قددال ددذا حدددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده لدديل إسددناده

بدالقوي وال لامدارة بدن زعكدرة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إال دذا الحددب
مالو قرنه إنما طاني عند القتال طاني أو بذ ر هللا في تل الساعة

الواحدد وماندى قولده و دو

باب في فضل ال حول وال قوة إال باهلل
[  ] 3581حدانا أبو موسى محمد بن المطندى حددانا و دب بدن جر در حددانا أبدي قدال سدماج منصدور

بن زاذاو طحدث عن ميموو بن أبي شبيب عن نيل بن ساد بن ع ادة أو أبداه دفاده إلدى النبدي صدلى
هللا عليدده وسددلم طخدمدده قددال فمددر بددي النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد صددليج فضددر ني برجلدده وقددال أال
أدل د علددى بدداب مددن أب دواب الجنددة قلددج بلددى قددال ال حددول وال قددوة إال بدداهلل قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح لر ب من ذا الوجه
[  ] 3582حددانا قتي دة بددن سداد حددانا الليد
سليم قال ما نها مل من ا ر

بدن سدداد عدن عبيدد هللا بددن أبدي جا در عددن صد واو بددن

حتى قال ال حول وال قوة إال باهلل

باب في فضل التسبيح والتهليل والتقدطل
[  ] 3583حدانا موسى بن ح ام وعبد بن حميد ولير واحد قالوا حدانا محمدد بدن بشدر فقدال سدماج
دانة بددن عطمداو عددن أمده حميضددة بندج طاسددر عدن جدددتها طسديرة و انددج مدن المهدداجرات قالدج قددال لنددا

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علدديكن بالتسددبيح والتهليددل والتقدددطل وأعقدددو با نامددل ف د نهن مس د والت
مسددتنطقات وال تغ لددن فتنسددين الرحمددة قددال ددذا حدددب

وقد روب محمد بن ر ياة عن انة بن عطماو

لر ددب إنمددا نارفدده مددن حدددب

ددانة بددن عطمدداو

باب في الدعاء إذا ل ا
[  ] 3584حددانا نصدر بددن علدي الجهضدمي أخبرنددي أبدي عدن المطنددى بدن سدايد عددن قتدادة عدن أنددل

قال او النبي صلى هللا عليه وسلم إذا ل ا قال اللهدم أندج عضددي وأندج نصديري و د أقاتدل قدال دذا
حدب

حسن لر ب ومانى قوله عضدي طاني عوني

باب في دعاء بوم عرفة
[  ] 3585حدددانا أبددو عمددرو مسددلم بددن عمددر حددداني عبددد هللا بددن نددافع عددن حمدداد بددن أبددي حميددد عددن
عمرو بن شدايب عدن أبيده عدن جدده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال خيدر الددعاء دعداء بدوم عرفدة

وخير ما قلج أنا والنبيوو من قبلي ال إله إال هللا وحده ال شر له له الملد ولده الحمدد و دو علدى دل
شيء قدبر قدال دذا حددب

لر دب مدن دذا الوجده وحمداد بدن أبدي حميدد دو محمدد بدن أبدي حميدد و دو

أبو إبراييم ا نصاري المدبني وليل بالقوي عند أ ل الحدب
باب

[  ] 3586حدانا محمد بن حميد حدانا علي بن أبي بكر عن الجدراي بدن الضدحاه الكنددي عدن أبدي
شددي ة عددن عبددد هللا بددن عكدديم عددن عمددر بددن الخطدداب قددال علمنددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال
اللهم اجال سدر رتي خيد ار مدن عالنيتدي واجادل عالنيتدي صدالحة اللهدم إندي أسدال مدن صدالح مدا تدؤتي
الندداح مددن المددال وا ددل والولددد ليددر الضددال وال المضددل قددال ددذا حدددب

الوجه وليل إسناده بالقوي

لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا

باب
[  ] 3587حدانا ع ة بن مكرم حددانا سدايد بدن سداياو الجحددري حددانا عبدد هللا بدن مادداو أخبرندي
عاصم بن ليب الجرمدي عدن أبيده عدن جدده قدال دخلدج علدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو طصدلي

وقد وضع بده اليسرب على فخذه اليسرب ووضع بده اليمندى علدى فخدذه اليمندى وند ا أصداباه و سدط
ا لسد ابة و ددو طقددول طددا مقلددب القلددوب ابددج قلبددي علددى دبند قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الوجه
باب في الرنية إذا اشتكى

لر ددب مددن ددذا

[  ] 3588حدانا عبد الدوارث بدن عبدد الصدمد حدداني أبدي حددانا محمدد بدن سدالم حددانا اابدج البنداني

قال قال لي طا محمد إذا اشتكيج فضع بده حيد

تشدتكي وقدل بسدم هللا أعدوذ باد ة هللا وقدرتده مدن شدر

ما أجد مدن وجادي دذا ادم أرفدع بدده ادم أعدد ذلد وتد ار فد و أندل بدن مالد حدداني أو رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم حدادده بددذل قددال ددذا حدددب

بصري

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده ومحمددد بددن سددالم ددذا شدديد

باب دعاء أم سلمة
[  ] 3589حدانا حسين بن علي بدن ا سدود ال غددادي حددانا محمدد بدن فضديل عدن عبدد الدرحمن بدن
إسحاو عن ح صة بنج أبي طير عن أبيها أبي طيدر عدن أم سدلمة قالدج علمندي رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم قال قولي اللهدم دذا اسدت ال ليلد وأدبدار نهداره وأصدوات دعاتد وحضدور صدلوات أسدال

أو تغ ددر لددي قددال د ذا حدددب

لر ددب إنمددا نارفدده مددن ددذا الوجدده وح صددة بنددج أبددي طيددر ال تارفهددا وال

أبا ا
[  ] 3590حدددانا الحسددين بددن علددي بددن ب ددد الصدددائي ال غدددادي حدددانا الوليددد بددن القاسددم بددن الوليددد

الهمداني عن ب د بدن يسداو عدن أبدي حدازم عدن أبدي ر درة رضدى هللا تادالى عنده قدال قدال رسدول هللا
صدلى هللا عليدده وسدلم مددا قددال عبدد ال إلدده إال هللا قدط مخلصددا إال فتحددج لده أبدواب السدماء حتددى ت ضددي
إلى الارح ما أجتنب الك ائر قال ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 3591حدانا ساياو بن و يع حددانا أحمدد بدن بشدير وأبدو أسدامة عدن مسدار عدن ز داد بدن عالقدة
عن عمه قال او النبي صلى هللا عليه وسلم طقول اللهم إني أعوذ ب من منكدرات ا خدالو وا عمدال
وا واء قال ذا حدب

حسن لر ب وعم ز اد بن عالقة و قط دة بدن مالد صداحب النبدي صدلى هللا

عليه وسلم
[  ] 3592حدانا أحمد بن إبراييم الدورقي حدانا إسماعيل بدن إبدراييم حددانا الحجداق بدن أبدي عطمداو

عن أبي ال ير عن عوو بن عبد هللا عن بن عمر رضدى هللا تادالى عنهمدا قدال بينمدا نحدن نصدلي مدع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قال رجل من القدوم هللا أكبدر بيد ار والحمدد هلل طيد ار وسد حاو هللا بكدرة

وأصيال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من القائل دذا و دذا فقدال رجدل مدن القدوم أندا طدا رسدول هللا
قددال عجبددج لهددا فتحددج لهددا أبدواب السددماء قددال بددن عمددر مددا تددر تهن منددذ سددماتهن رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه وحجداق بدن أبدي عطمداو دو

حجاق بن ميسرة الصواب و كنى أبا الصلج و و اقة عند أ ل الحدب
باب أي الكالم أحب إلى هللا
[  ] 3593حدانا أحمد بن إبراييم الددورقي حددانا إسدماعيل بدن إبدراييم أخبرندا الجر دري عدن أبدي عبدد

هللا الجسري عن عبد هللا بن الصامج عن أبي ذر رضى هللا تادالى عنده أو رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسدلم عداده أو أو أبددا ذر عداد رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم فقددال بدابي أندج طددا رسدول هللا أي الكددالم
أحددب إلددى هللا ع د وجددل قددال مددا أصددط ى هللا لمالئكتدده س د حاو ر ددي و حمددده سد حاو ر ددي و حمددده قددال

أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب في الا و والاافية
[  ] 3594حدانا أبو شام الرفاعي محمد بن ب د الكوفي حدانا طحيدى بدن اليمداو حددانا سداياو عدن
ز د الامي عن أبي إطداح مااو دة بدن قدرة عدن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
الدعاء ال برد بين ا ذاو واإلقامة قال فمداذا نقدول طدا رسدول هللا قدال سدلوا هللا الاافيدة فدي الددنيا وارخدرة

قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وقددد زاد طحيددى بددن اليمدداو فددي ددذا الحدددب

ددذا الحددرب قددالوا فمدداذا

نقول قال سلوا هللا الاافية في الدنيا وارخرة
[  ] 3595حددانا محمدود بدن لديالو حددانا و يدع وعبدد الدرزاو وأبدو أحمدد وأبدو نعديم عدن سداياو عدن
ز د الامي عن مااو دة بدن قدرة عدن أندل بدن مالد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال الددعاء ال بدرد

بين ا ذاو واإلقامدة قدال أبدو عيسدى و كدذا روب أبدو إسدحاو الهمدداني دذا الحددب

عدن بر ددة بدن أبدي

مر م الكوفي عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا و ذا أصح
[  ] 3596حدانا أبو ر دب محمدد بدن الادالء أخبرندا أبدو مااو دة عدن عمدرو بدن ارشدد عدن طحيدى بدن

أبي طير عن أبي سدلمة عدن أبدي ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سدبق الم دردوو قدالوا

وما الم ردوو طا رسول هللا قال المسدتهتروو فدي ذ در هللا طضدع الدذ ر عدنهم أاقدالهم فيداتوو بدوم ال يامدة
خ افا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3597حددانا أبددو ر ددب حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي ر درة رضددى

هللا تاالى عنه قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و أقدول سد حاو هللا والحمدد هلل وال إلده إال هللا
وهللا أكبر أحب إلي مما طلاج عليه الشمل قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3598حدددانا أبددو ر ددب حدددانا عبددد هللا بددن نميددر عددن سدداداو القمددي عددن أبددي مجا ددد عددن أبددي
مدله عن أبي ر رة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم االادة ال تدرد دعدوتهم الصدائم حتدى ط طدر

واإلمددام الاددادل ودعددوة الم لددوم برفاهددا هللا فددوو الغمددام و ددتح لهددا أب دواب السددماء و قددول الددرب وع تددي
نص درن ولددو باددد حددين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن وسدداداو القمددي ددو سدداداو بددن بشددر وقددد

روب عندده عيسددى بددن بددونل وأبددو عاصددم وليددر واحددد مددن ددار أ ددل الحدددب
الطائي وأبو مدله و مولى أم المؤمنين عائشة ومنما نارفه بهدذا الحددب

وأبددو مجا ددد ددو سدداد

و دروب عنده دذا الحددب

أتدم

من ذا وأطول
[  ] 3599حدانا أ بو ر دب حددانا عبدد هللا بدن نميدر عدن موسدى بدن عبيددة عدن محمدد بدن اابدج عدن
أبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اللهددم ان انددي بمددا علمتنددي
وعلمني ما بن اني وزدني علما الحمد هلل على ل حال وأعوذ باهلل من حال أ دل الندار قدال دذا حددب

حسن لر ب من ذا الوجه
باب ما جاء أو هلل مالئكة سياحين في ا ر
[  ] 3600حدانا أبدو ر دب حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة أو عدن
أبددي سددايد قدداال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هلل مالئكددة سددياحين فددي ا ر

فضددال عددن

كتدداب الندداح ف د ذا وجدددوا أقوامددا بددذ روو هللا تنددادوا لمدوا إلددى بغيددتكم فيجي ددوو فيح ددوو بهددم إلددى سددماء
الد دددنيا فيقد ددول هللا علد ددى أي ش د دديء تد ددر تم ع د ددادي طصد ددناوو فيقول د ددوو تر ند ددا م طحمد دددون و مج د دددون

و ددذ رون قددال فيقددول فهددل رأونددي فيقولددوو ال قددال فيقددول فكيددف لددو رأونددي قددال فيقولددوو لددو رأوه لكددانوا

أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لد ذ د ار قدال فيقدول وأي شديء ططلبدوو قدال فيقولدوو ططلبدوو الجندة قدال
فيقول و ل رأو ا قال فيقولوو ال فيقول فكيف لو رأو ا قدال فيقولدوو لدو رأو دا دانوا لهدا أشدد طل دا وأشدد
عليها حرصا قال فيقول من أي شيء بتاوذوو قالوا بتاوذوو مدن الندار قدال فيقدول و دل رأو دا فيقولدوو
ال فيقول فكيف لو رأو ا فيقولدوو لدو رأو دا دانوا منهدا أشدد ر دا وأشدد منهدا خوفدا وأشدد منهدا تادوذا قدال

فيقددول ف د ني أشددهد م أنددي قددد ل ددرت لهددم فيقولددوو إو فدديهم فالنددا الخطدداء لددم بددرد م إنمددا جدداء م لحاجددة
فيقول م القوم ال طشقى لهم جليل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صدحيح وقدد روي عدن أبدي ر درة

من لير ذا الوجه
باب فضل ال حول وال قوة إال باهلل
[  ] 3601حدانا أبو ر ب حدانا أبو خالد ا حمر عن شام بدن الغداز عدن مكحدول عدن أبدي ر درة
قال قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكطر من قول ال حول وال قوة إال بداهلل ف نهدا ند مدن ندوز
ا لجنة قال مكحول فمن قال ال حدول وال قدوة إال بداهلل وال منجدى مدن هللا إال إليده شدف عنده سد اين بابدا
من الضر أدنا ن ال قر قال أبو عيسى ليل إسناده بمتصل مكحول لم طسمع من أبي ر رة
[  ] 3602حدانا أبو ر ب حدانا أبو مااو ة عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة ومني اخت ات دعوتي شد اعة متدي و دي نائلدة
إو شاء هللا من مات منهم ال طشره باهلل شي ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب في حسن ال ن باهلل ع وجل
[  ] 3603حدددانا أبددو ر ددب حدددانا بددن نميددر وأبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن أبددي صددالح عددن أبددي
ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول هللا ع د وجددل أنددا عنددد رددن عبدددي بددي وأنددا مادده
حين بذ رني ف و ذ رني في ن سه ذ رتده فدي ن سدي ومو ذ رندي فدي مدأل ذ رتده فدي مدل خيدر مدنهم ومو

اقترب إلي شب ار اقتر ج منه ذراعا ومو اقترب إلي ذراعا اقتر ج إليده باعدا ومو أتداني طمشدي أتيتده رولدة
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح و روب عدن ا عمدل فدي ت سدير دذا الحددب

مدن تقدرب مندي

شب ار تقر ج منه ذراعا طاني بالمغ رة والرحمة و كذا فسر باا أ ل الالم دذا الحددب

قدالوا إنمدا مانداه

طقدول إذا تقدرب إلددي الابدد بطدداعتي ومدا أمددرت أسدرع إليدده بمغ رتدي ورحمتددي وروي عدن سددايد بدن جبيددر

أندده قددال فددي ددذه ارطددة ل فدداذ روني أذ ددر م و قددال اذ رونددي بطدداعتي أذ ددر م بمغ رتددي حدددانا عبددد بددن
حميد قال حدانا الحسدن بدن موسدى وعمدرو بدن اشدم الرملدي عدن بدن لهيادة عدن عطداء بدن طسدار عدن
سايد بن جبير بهذا
باب في االستااذة
[  ] 3604حدانا أبو ر ب حدانا أبو مااو ة عدن ا عمدل عدن أبدي صدالح عدن أبدي ر درة قدال قدال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استايذوا باهلل من عذاب جهنم اسدتايذوا بداهلل مدن عدذاب القبدر اسدتايذوا
باهلل من فتنة المسيد الدجال واستايذوا باهلل من فتنة المحيا والممات قال أبدو عيسدى دذا حددب

صحيح تم تاب الدعوات و تلوه تاب المناقب

حسدن

كتاب تاب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
باب في فضل النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3605حدانا خالد بن أسدلم حددانا محمدد بدن مصداب حددانا ا و ازعدي عدن أبدي عمدار عدن واالدة

بددن ا سددقع رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو هللا اصددط ى مددن ولددد
إبراييم إسماعيل واصط ى من ولدد إسدماعيل بندي ناندة واصدط ى مدن بندي ناندة قر شدا واصدط ى مدن
قر ل بني اشم واصط اني من بني اشم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3606حدانا محمد بن إسماعيل حدانا سليماو بدن عبدد الدرحمن الدمشدقي حددانا الوليدد بدن مسدلم
حدددانا ا و ازعددي حددداني شددداد أبددو عمددار حددداني واالددة بددن ا سددقع قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسدلم إو هللا اصدط ى ناندة مدن ولدد إسدماعيل واصددط ى قر شدا مدن ناندة واصدط ى اشدما مدن قددر ل
واصط اني من بني اشم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3607حدانا بوسف بن موسى ال غددادي حددانا عبيدد هللا بدن موسدى عدن إسدماعيل بدن أبدي خالدد

عن ب د بن أبي ز اد عن عبد هللا بن الحارث عن الع اح بن عبدد المطلدب قدال قلدج طدا رسدول هللا إو
قر شا جلسوا فتذاكروا أحسدابهم بيدنهم فجالدوا مطلد

مطدل نخلدة فدي بدوة مدن ا ر

فقدال النبدي صدلى

هللا عليه وسلم إو هللا خلدق الخلدق فجالندي مدن خيدر م مدن خيدر فدرقهم وخيدر ال در قين ادم تخيدر ال ائدل
فجالني من خير قبيلة ام تخير البيوت فجالني من خيدر بيدوتهم فاندا خيدر م ن سدا وخيدر م بيتدا قدال أبدو

عيسى ذا حدب

حسن وعبد هللا بن الحارث و أبو نوفل

[  ] 3608حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أحمد حدانا ساياو عن ب د بن أبدي ز داد عدن عبدد هللا

بددن الحددارث عددن ع دداح بددن عبددد المطلددب بددن أبددي وداعددة قددال جدداء الع دداح إلددى رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم فكانه سمع شي ا فقام النبي صلى هللا عليه وسدلم علدى المنبدر فقدال مدن أندا قدالوا أندج رسدول
هللا عليد السددالم قددال أنددا محمددد بددن عبددد هللا بددن عبددد المطلددب إو هللا خلددق الخلددق فجالنددي فددي خيددر م
فرقددة اددم جالهددم فددرقتين فجالنددي فددي خيددر م فرقددة اددم جالهددم ن ائددل فجالنددي فددي خيددر م قبيلددة اددم جالهددم

بيوتا فجالني في خير م بيتا وخير م ن سا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3609حدانا أبو مام الوليد بن شجاع بدن الوليدد ال غددادي حددانا الوليدد بدن مسدلم عدن ا و ازعدي

عددن طحيددى بددن طيددر عددن أبددي سددلمة عددن أبددي ر درة قددال قددالوا طددا رسددول هللا متددى وجبددج لد النبددوة قددال
وادم بددين الددروي والجسددد قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن حدددب

أبددي ر درة ال

نارفه إال ذا الوجه وفي ال اب عن ميسرة ال جر
[  ] 3610حدانا الحسين بن ب د الكوفي حدانا عبد السدالم بدن حدرب عدن ليد

عدن الر يدع بدن أندل

ع ددن أن ددل ب ددن مالد د ق ددال ق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم أن ددا أول الن دداح خروج ددا إذا باطد دوا وأن ددا

خطيبه م إذا وفددوا وأندا م شدر م إذا أطسدوا لدواء الحمدد بوم دذ بيددي وأندا أكدرم ولدد ادم علدى ر دي وال فخدر
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3611حددانا الحسدين بدن ب دد حددانا عبددد السدالم بدن حدرب عدن ب ددد بدن أبدي خالدد عدن المنهددال

بن عمرو عن عبد هللا بن الحدارث عدن أبدي ر درة رضدى هللا تادالى عنده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم فاكسددى حلددة مددن حلددل الجنددة اددم أقددوم عددن طمددين الاددرح لدديل أحددد مددن الخالئددق طقددوم ذل د

المقام ليري قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3612حدددانا بندددار حدددانا أبددو عاصددم حدددانا سدداياو عددن لي د

و ددو بددن أبددي سددليم حددداني اددب

حداني أبو ر درة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم سدلوا هللا لدي الوسديلة قدالوا طدا رسدول هللا ومدا
الوسدديلة قددال أعلددى درجددة فددي الجنددة ال بنالهددا إال رجددل واحددد أرجددو أو أكددوو أنددا ددو قددال ددذا حدددب
لر ب إسناده ليل بالقوي و اب ليل و بماروب وال نالم أحدا روب عنه لير لي

بن أبي سليم

[  ] 3613حدانا محمد بن بشار حددانا أبدو عدامر حددانا ز يدر بدن محمدد عدن عبدد هللا بدن محمدد بدن

عقيل عن الط يل بن أبي بن اب عن أبيده أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال مطلدي فدي النبيدين

كمطددل رجددل بنددى دا ار فاحسددنها وأكملهددا وجملهددا وتددره منهددا موضددع لبنددة فجاددل الندداح ططوفددوو بالبندداء

و اجبوو منه و قولوو لو تدم موضدع تلد اللبندة وأندا فدي النبيدين بموضدع تلد اللبندة و هدذا اإلسدناد عدن

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال إذا دداو بددوم ال يامددة نددج إمددام النبيددين وخطيددبهم وصدداحب ش د اعتهم

لير فخر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3614حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا عبددد هللا بددن ب ددد المقبددري حدددانا حيددوة أخبرنددا اددب بددن

علقمدة سدمع عبدد الدرحمن بدن جبيدر أنده سدمع عبدد هللا بدن عمدرو أنده سدمع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
طقدول إذا سددماتم المددؤذو فقولدوا مطددل مددا طقددول المددؤذو اددم صددلوا علددي مددن صددلى صددالة صددلى هللا عليدده
وسددلم بهددا عشد ار اددم سددلوا لددي الوسدديلة ف نهددا من لددة فددي الجنددة ال تن غددي إال لابددد مددن ع دداد هللا وأرجددو أو
أكددوو أنددا ومددن طسددال لددي الوسدديلة حلددج عليدده الش د اعة قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح قددال

محمد عبد الرحمن بن جبير ذا قرشي مصري مدني وعبد الرحمن بن جبير بن ن ير شامي

[  ] 3615حدانا بن أب ي عمر حدانا ساياو عن بن جدعاو عن أبدي نضدرة عدن أبدي سدايد قدال قدال
رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم أندا سدديد ولدد ادم بددوم ال يامدة و يددي لدواء الحمدد وال فخدر ومددا مدن نبددي
بوم ددذ ادم فمددن س دواه إال تحددج ل دوائي وأنددا أول مددن تنشددق عندده ا ر
الحدب

قصة و ذا حدب

وال فخددر قددال أبددو عيسددى وفددي

حسن صحيح

[  ] 3615وقد روي بهذا اإلسناد عن أبي نضرة عن بن ع اح عن النبي صلى هللا عليه وسلم

[  ] 3616حدانا علي بن نصر بن علي حدانا عبيد هللا بن عبدد المجيدد حددانا زمادة بدن أبدي صدالح
عددن سددلمة بددن و درام عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال جلددل ندداح مددن أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسلم بنت رونه قال فخرق حتى إذا دنا منهم سماهم بتذاكروو فسدمع حددبطهم فقدال باضدهم عج دا

أو هللا ع د وجددل اتخددذ مددن خلقدده خلدديال اتخددذ إب دراييم خلدديال وقددال اخددر مدداذا باعجددب مددن ددالم موسددى
كلمه تكليما وقال اخر فعيسى لمة هللا وروحه وقال اخر ادم اصدط اه هللا فخدرق علديهم فسدلم وقدال قدد
سماج المكم وعج كم أو إبدراييم خليدل هللا و دو دذل وموسدى نجدي هللا و دو دذل وعيسدى روي هللا
و لمتده و دو دذل وادم اصدط اه هللا و دو دذل أال وأندا حبيدب هللا وال فخدر وأندا حامدل لدواء الحمدد بددوم

ال يامة وال فخر وأنا أول شدافع وأول مشد ع بدوم ال يامدة وال فخدر وأندا أول مدن طحدره حلدق الجندة في دتح
هللا لددي فيدددخلنيها وماددي فقدراء المددؤمنين وال فخددر وأنددا أكددرم ا ولددين وارخددر ن وال فخددر قددال أبددو عيسددى
ذا حدب

لر ب

[  ] 3617حدددانا ز ددد بددن أخ د م الطددائي ال صددري حدددانا أبددو قتي ددة سددلم بددن قتي ددة حددداني أبددو مددودود
المدني حدانا عطم او بن الضحاه عن محمد بدن بوسدف بدن عبدد هللا بدن سدالم عدن أبيده عدن جدده قدال
مكتددوب فددي التددوراة ص د ة محمددد وص د ة عيسددى بددن مددر م بدددفن مادده قددال فقددال أبددو مددودود وقددد بقددي فددي

البيج موضع قبر قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب كدذا قدال عطمداو بدن الضدحاه والمادروب

الضحاه بن عطماو المدني
[  ] 3618حدانا بشر بن الل الصدواب ال صدري حددانا جا در بدن سدليماو الضد اي عدن اابدج عدن
أندل بدن مالد قددال لمدا داو اليددوم الدذي دخدل فيده رسددول هللا صدلى هللا عليده وسددلم المدبندة أضداء منهددا
كددل شدديء فلمددا دداو اليددوم الددذي مددات فيدده أرلددم منهددا ددل شدديء ولمددا ن ضددنا عددن رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم ا بدي ومنا ل ي دفنه حتى أنكرنا قلو نا قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب صحيح

باب ما جاء في ميالد النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3619حدددانا محمددد بددن بشددار الابدددي حدددانا و ددب بددن جر ددر حدددانا أبددي قددال سددماج محمددد بددن
إسحاو طحدث عن المطلب بن عبد هللا بدن نديل بدن مخرمدة عدن أبيده عدن جدده قدال ولددت أندا ورسدول

هللا صلى هللا عليه وسلم عام ال يل وسال عطماو بن ع او ن اث بن أشيم أخا بني طامدر بدن ليد

أأندج

أكبر أم رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أكبدر مندي وأندا أقددم منده
فدي المديالد ولدد رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عددام ال يدل ورفادج بدي أمددي علدى الموضدع قدال و أربددج
خذو ال يل أخضر محيال قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

محمدد بدن

إسحاو
باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3620حددانا ال ضدل بدن سددهل أبدو الع داح ا عددرق ال غددادي حددانا عبدد الددرحمن بدن لد واو أبددو
نددوي أخبرنددا بددونل بددن أبددي إسددحاو عددن أبددي بكددر بددن أبددي موسددى عددن أبيدده قددال خددرق أبددو طالددب إلددى
الشددام وخددرق مادده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي أشددياخ مددن قددر ل فلمددا أشددرفوا علددى ال ار ددب ي ط دوا

فحلوا رحالهم فخرق إليهم ال ار ب و انوا قبل ذلد طمدروو بده فدال طخدرق إلديهم وال بلت دج قدال فهدم طحلدوو

رح ددالهم فجا ددل ب ددتخللهم ال ار ددب حت ددى ج دداء فاخ ددذ بي ددد رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال ددذا س دديد
الاددالمين ددذا رسددول رب الاددالمين ب اطدده هللا رحمددة للاددالمين فقددال لدده أشددياخ مددن قددر ل مددا علمد فقددال
إنكدم حدين أشددرفتم مدن الا ددة لدم ببدق شددجر وال حجدر إال خددر سداجدا وال طسدجداو إال لنبددي ومندي أعرفدده
بخاتم النبوة أس ل من لضروب ت ه مطدل الت احدة ادم رجدع فصدنع لهدم طاامدا فلمدا أتدا م بده و داو دو
في رعية اإلبل قال أرسدلوا إليده فاقبدل وعليده لمامدة ت لده فلمدا دندا مدن القدوم وجدد م قدد سد قوه إلدى فدة
الشددجرة فلمددا جلددل مددال فددة الشددجرة عليدده فقددال ان ددروا إلددى فددة الشددجرة مددال عليدده قددال فبينمددا ددو قددائم
عليهم و دو بناشدد م أو ال بدذ بوا بده إلدى الدروم فد و الدروم إذا رأوه عرفدوه بالصد ة فيقتلونده فالت دج فد ذا

بس اة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا ج نا أو ذا النبي خارق فدي دذا الشدهر فلدم
ب بددق طر ددق إال با د

إليدده باندداح ومنددا قددد أخبرنددا خب دره باطنددا إلددى طر ق د

خير مدنكم قدالوا إنمدا اخترندا خيدرة لد لطر قد

ددذا فقددال ددل خل كددم أحددد ددو

دذا قدال فدرأبتم أمد ار أراد هللا أو طقضديه دل طسدتطيع أحدد

مددن الندداح رده قددالوا ال قددال ف دداطاوه وأقدداموا مادده قددال أنشددد م هللا أطكددم وليدده ق دالوا أبددو طالددب فلددم ب د ل
بناشده حتى رده أبو طالب و ا
ذا حدب

ماه أبو بكر بالال وزوده ال ار دب مدن الكاد وال دج قدال أبدو عيسدى

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب في م ا

النبي صلى هللا عليه وسلم وابن م او حين با

[  ] 3621حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا بددن أبددي عدددي عددن شددام بددن
حساو عن عكرمة عن بن ع اح قال أن ل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و دو بدن أر ادين فاقدام
بمكددة اددالث عش درة و المدبنددة عش د ار وتددوفي و ددو بددن اددالث وسددتين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح
[  ] 3622حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا بددن أبددي عدددي عددن شددام عددن عكرمددة عددن بددن ع دداح قددال

ند ا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و دو بدن خمدل وسدتين و كدذا حددانا دو طاندي بدن بشدار وروب عندده

محمد بن إسماعيل مطل ذل

[  ] 3623حدددانا قتي ددة عددن مالد بددن أنددل وحدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد بددن أنددل عددن

ر ياة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنسا طقول لم طكدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بالطو دل ال دائن
وال بالقصددير المتددردد وال بددا بيا ا مهددق وال بدداردم ولدديل بالجاددد القطددط وال بالس د ط باطدده هللا علددى
رأح أر اددين سددنة فاقددام بمكددة عشددر سددنين و المدبنددة عش د ار وتوفدداه هللا علددى رأح سددتين سددنة ولدديل فددي

رأسه ولحيته عشروو شارة بيضاء قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب في اطات إا ات نبوة النبي صلى هللا عليه وسلم وما قد خصه هللا ع وجل به
[  ] 3624حدانا محمد بن بشار ومحمود بن ليالو قاال أن انا أبو داود الطيالسي حددانا سدليماو بدن
مادداذ الضددبي عددن سددماه بددن حددرب عددن جددابر بددن سددمرة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو
بمكة حج ار او طسلم علي ليالي باطج إني عرفه ارو قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3625حددانا محمدد بددن بشدار حدددانا ب دد بدن دداروو حددانا سددليماو التيمدي عدن أبددي الادالء عددن
سدمرة بدن جنددب قدال ندا مددع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم نتدداول فددي قصداة مدن لددوة حتدى الليددل
طقوم عشرة و قاد عشرة قلنا فما انج تمد قال مدن أي شديء تاجدب مدا اندج تمدد إال مدن هندا وأشدار

بيددده إلددى السددماء قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
الشخير

حسددن صددحيح وأبددو الاددالء اسددمه ب ددد بددن عبددد هللا بددن

باب
[  ] 3626حدددانا ع دداد بددن طاقددوب الكددوفي حدددانا الوليددد بددن أبددي اددور عددن السدددي عددن ع دداد بددن أبددي
ب ددد عددن علددي بددن أبددي طالددب قددال نددج م ددع النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بمكددة فخرجنددا فددي با ددا
نواحيهددا فمددا اسددتقبله جبددل وال شددجر إال و ددو طقددول السددالم علي د طددا رسددول هللا قددال ددذا حدددب

وروب لير واحد عن الوليد بن أبي اور وقال عن ع اد أبي ب د

لر ددب

[  ] 3627حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا عمددر بددن بددونل عددن عكرمددة بددن عمددار عددن إسددحاو بددن
عبد هللا بن أبدي طلحدة عدن أندل بدن مالد أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خطدب إلدى عدذو جدذع
واتخذوا له منب ار فخطدب عليده فحدن الجدذع حندين الناقدة فند ل النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فمسده فسدكن
قال أبو عيسدى وفدي ال داب عدن أبدي وجدابر وابدن عمدر وسدهل بدن سداد وابدن ع داح وأم سدلمة وحددب

أنل حدب

حسن صحيح

[  ] 3628حدانا محمد بن إسماعيل حدانا محمد بن سايد حدانا شدر عدن سدماه عدن أبدي ربيداو

عدن بدن ع داح قدال جداء أع اربدي إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال بدم أعدرب أند نبدي قدال إو
دعوت دذا الادذو مدن دذه النخلدة أتشدهد أندي رسدول هللا فددعاه رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فجادل
بن ل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ا ع اربدي قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر ب صحيح

حسدن

[  ] 3629حدانا بندار حدانا أبو عاصم حدانا عد رة بدن اابدج حددانا عل داء بدن أحمدر حددانا أبدو ز دد

بدن أخطددب قدال مسددح رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم بدده علددى وجهدي ودعددا لدي قددال عد رة إندده عدداح
مائة وعشر ن سنة وليل في رأسه إال شارات بيا قال أبو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب وأبدو ز دد

اسمه عمرو بن أخطب
[  ] 3630حدددانا إسددحاو بددن موسددى ا نصدداري حدددانا ماددن قددال عرضددج علددى مال د بددن أنددل عددن
إسحاو بن عبدد هللا بدن أبدي طلحدة أنده سدمع أندل بدن مالد طقدول قدال أبدو طلحدة م سدليم لقدد سدماج

صوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاني ضعي ا أعرب فيه الجوع فهل عنده مدن شديء فقالدج نادم

فاخرجددج أق ارصددا مددن شدداير اددم أخرجددج خمددا ار لهددا فل ددج الخب د ب اضدده اددم دسددته فددي بدددي وردتنددي

ب اضده ادم أرسدلتني إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم قدال فدذ بج بده إليده فوجددت رسدول هللا صددلى
هللا عليه وسلم جالسا في المسدجد وماده النداح قدال فقمدج علديهم فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
أرسل أبو طلحة فقلج نام قال بطاام فقلج نام فقال رسول هللا لمن ماه قوموا قدال فدانطلقوا فانطلقدج

بين أبدبهم حتى ج ج أبا طلحة فاخبرته فقال أبدو طلحدة طدا أم سدليم قدد جداء رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم والناح ماه وليل عندنا ما نطامهم قالج أم سليم هللا ورسوله أعلدم قدال فدانطلق أبدو طلحدة حتدى
لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاقبل رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وأبدو طلحدة ماده حتدى دخدال
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم لمدي طدا أم سدليم مدا عندده فاتدج بدذل الخبد فدامر بده رسدول هللا

صددلى هللا عليدده وسددلم ف ددج وعصددرت أم سددليم عكددة لهددا فودمتدده اددم قددال فيدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم مددا شدداء هللا أو طقددول اددم قددال أأذو لاش درة فدداذو لهددم فدداكلوا حتددى ش د اوا اددم خرج دوا اددم قددال ائددذو

لاشرة فاذو لهدم فداكلوا حتدى شد اوا ادم خرجدوا فاكدل القدوم لهدم وشد اوا والقدوم سد اوو أو امدانوو رجدال
قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

[  ] 3631حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مال بن أندل عدن إسدحاو بدن عبدد

هللا بن أبي طلحة عن أنل بن مال قال أربدج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وحاندج صدالة الاصدر
والددتمل الندداح الوضددوء فلددم طجدددوه فدداتي رس ددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بوضددوء فوضددع رس ددول هللا
صلى هللا عليه وسلم بده في ذل اإلناء وأمدر النداح أو بتوضد وا منده قدال ف أربدج المداء بن دع مدن تحدج
أصدداباه فتوضددا الندداح حت ددى توضددؤوا مددن عنددد اخ ددر م قددال أبددو عيسددى وف ددي ال دداب عددن عم دراو ب ددن
حصين وابن مساود وجابر وز اد بن الحارث الصدائي وحدب

أنل حدب

حسن صحيح

[  ] 3632ح دددانا ا نص دداري إس ددحاو ب ددن موس ددى ح دددانا ب ددونل ب ددن بكي ددر أخبرن ددا محم ددد ب ددن إس ددحاو

حدداني ال ددري عدن عددروة عددن عائشدة أنهددا قالددج أول مدا ابتدددأ بده رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مددن
النبدوة حددين أراد هللا رامتدده ورحمددة الع داد بدده أو ال بددرب شددي ا إال جدداءت مطدل فلددق الصد ح فمكد

ذلد مددا شدداء هللا أ و طمكد
ذا حدب

حسن لر ب

علددى

وحبددب إليدده الخلددوة فلددم طكددن شدديء أحددب إليدده مددن أو طخلددو قددال أبددو عيسددى

[  ] 3633حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا إس درائيل عددن منصددور عددن إب دراييم

عدن علقمدة عدن عبدد هللا قدال إنكدم تاددوو ارطدات عدذابا ومندا ندا نادد ا علدى عهدد رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم بر ة لقدد ندا ناكدل الطادام مدع النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ونحدن نسدمع تسدبيح الطادام قدال
وأتدي النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم ب نداء فوضددع بددده فيده فجاددل المدداء بن دع مددن بددين أصداباه فقددال النبددي
صلى هللا عليه وسلم حي على الوضوء الم اره والبر ة مدن السدماء حتدى توضدانا لندا قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

باب ما جاء يف او بن ل الوحي على النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3634حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مال عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده
عن عائشة أو الحارث بن شام سدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم يدف طاتيد الدوحي فقدال رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أحيانددا طدداتيني فددي مطددل صلصددلة الجددرح و ددو أشددد علددي وأحيانددا بتمطددل لددي
المل د رجددال قددد لمنددي فدداعي مددا طقددول قالددج عائشددة فلقددد أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بن د ل
عليدده الددوحي فددي اليددوم ذي الب ددرد الشدددبد في صددم عندده ومو جبيندده ليت ص ددد عرقددا قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب ما جاء في ص ة النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3635حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن أبددي إسددحاو عددن الب دراء قددال مددا
رأبج من ذي لمة فدي حلدة حمدراء أحسدن مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لده شدار طضدرب منكبيده
بايد ما بين المنكبين لم طكن بالقصير وال بالطو ل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3636حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا حميددد بددن عبددد الددرحمن حدددانا ز يددر عددن أبددي إسددحاو قددال
سددال رجددل الب دراء أكدداو وجدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مطددل السدديف قددال ال مطددل القمددر قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3637حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا أبددو نعدديم حدددانا المسدداودي عددن عطمدداو بددن مسددلم بددن

رم عن نافع بن جبير بن مطام عن علي قال لدم طكدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بالطو دل وال

بالقصير شطن الك ين والقدمين ضخم الرأح ضخم الكرادطل طو ل المسر ة إذا مشى تك دا تكدافؤا انمدا
انحط من صبب لدم أر قبلده وال بادده مطلده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح حددانا سداياو بدن

و يع حدانا أبي عن المساودي بهذا اإلسناد نحوه
[  ] 3638حدددانا أبددو جا ددر محمددد بددن الحسددين بددن أبددي حليمددة مددن قصددر ا حنددف وأحمددد بددن عبدددة
الضبي وعلي بن حجر المانى واحد قالوا حدانا عيسى بدن بدونل حددانا عمدر بدن عبدد هللا مدولى ل درة
حداني إبراييم بن محمد من ولدد علدي بدن أبدي طالدب قدال داو علدي رضدى هللا تادالى عنده إذا وصدف
النبي صلى هللا عليه وسلم قال لم طكن بالطو ل الممغط وال بالقصير المتردد و داو ر ادة مدن القدوم ولدم

طكدن بال جادد القطدط وال بالسد ط دداو جاددا رجدال ولدم طكدن بددالمطهم وال بدالمكلطم و داو فدي الوجده تدددو ر
أبديا مشدرب شدطن الك دين والقددمين إذا مشدى تقلدع انمدا طمشدي فدي صدبب ومذا ألت دج ألت دج مادا بدين
كتايدده خدداتم النبددوة و ددو خدداتم النبيددين أجددود الندداح ددا وأشددرحهم صددد ار وأصدددو الندداح لهجددة وأليددنهم

عر كة وأكرمهم عشرة من راه بدبهة ابه ومن خالطه مارفة أح ه طقول ناعته لم أر قبلده وال بادده مطلده
قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن لر دب لديل إسدناده بمتصدل قدال أبدو جا در سدماج ا صدماي طقدول

فددي ت سدديره ص د ة النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم الممغددظ الددذا ب ط دوال وسددماج أعرابيددا طقددول تمغددط فددي
نشابة أي مد ا مددا شددبدا وأمدا المتدردد فالدداخل باضده فدي بادا قصد ار وأمدا القطدط فالشددبد الجادودة
والرجل الذي في شاره حجونة قليال وأما المطهم فال ادو الكطيدر اللحدم وأمدا المكلدطم فالمددور الوجده وأمدا
المشددذب فهددو الددذي فددي ناصدديته حم درة وا دعددج الشدددبد س دواد الاددين وا دددب الطو ددل ا ش د ار والكتددد
مجتمع الكت ين و و الكا دل والمسدر ة دو الشدار الددقيق الدذي دو انده قضديب مدن الصددر إلدى السدرة

والشطن الغليظ ا صابع من الك ين والقددمين والتقلدع أو طمشدي بقدوة والصدبب الجدذور طقدول انحددرنا فدي
ص ددبوب وص ددبب وقول دده جلي ددل المش دداح بر دددد رهوح المناك ددب والاش دديرة الص ددح ة والاش ددير الصد دداحب
والبدبهة الم اجاة طقال بد ته بامر أي فجاته

باب في الم النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3639حدانا حميد بن مساود حدانا حميد بن ا سود عن أسدامة بدن ز دد عدن ال دري عدن عدروة
عن عائشة قالج ما او رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طسرد سرد م ذا ولكنه داو بدتكلم بكدالم بينده

حسن ال نارفه إال مدن حددب

فصل طح ه من جلل إليه قال أبو عيسى ذا حدب

بونل بن ب د عن ال ري

ال دري وقدد رواه

[  ] 3640حدانا محمدد بدن طحيدى حددانا أبدو قتي دة سدلم بدن قتي دة عدن عبدد هللا بدن المطندى عدن امامدة
عددن أنددل بددن مال د قددال دداو رس دول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طايددد الكلمددة االاددا لتاقددل عندده قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب إنما نارفه من حدب

عبد هللا بن المطنى

باب في بشاشة النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3641حدددانا قتي ددة حدددانا بددن لهياددة عددن عبددد هللا بددن المغي درة عددن عبددد هللا بددن الحددارث بددن ح د م
حسددن

قدال مدا أربددج أحددا أكطددر ت سدما مددن رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدال أبددو عيسدى ددذا حددب
لر ب وقد روي عن ب د بن أبي حبيب عن عبد هللا بن الحارث بن ج ء مطل ذا

[  ] 3642حدددانا بددذل أحمددد بددن خالددد الخددالل حدددانا طحيددى بددن إسددحاو السدديلحاني حدددانا اللي د

بددن

سدا د عدن ب ددد بدن أبدي حبيددب عدن عبدد هللا بددن الحدارث بدن جد ء قدال مدا دداو ضدح رسدول هللا صددلى
هللا عليه وسلم إال ت سما قال أبو عيسدى دذا حددب

صدحيح لر دب ال نارفده مدن حددب

ليد

بدن سداد

إال من ذا الوجه
باب في خاتم النبوة
[  ] 3643حدانا قتي ة حدانا حاتم بن إسماعيل عدن الجادد بدن عبدد الدرحمن قدال سدماج السدائب بدن

ب ددد طقددول ذ بددج بددي خددالتي إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددج طددا رسددول هللا إو بددن أختددي وجددع
فمسح برأسي ودعا لي بالبر ة وتوضدا فشدر ج مدن وضدوئه فقمدج خلدف رهدره فن درت إلدى الخداتم بدين
كتايده فد ذا ددو مطدل زر الحجلددة قددال أبدو عيسددى الد ر طقدال بدديا لهددا قدال أبددو عيسددى وفدي ال دداب عددن
سلماو وقرة بن إطاح وجابر بن سمرة وأبي رمطدة و ر ددة وعبدد هللا بدن سدرجل وعمدرو بدن أخطدب وأبدي

سايد و ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 3644حددانا سددايد بدن طاقددوب الطالقداني حدددانا أبدوب بددن جدابر عددن سدماه عددن جدابر بددن سددمرة

قال او خاتم رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طاندي الدذي بدين تايده لددة حمدراء مطدل بيضدة الحمامدة
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب في ص ة النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3645حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ع دداد بددن الا دوام أخبرنددا الحجدداق عددن سددماه بددن حددرب عددن
جابر بن سمرة قال او في ساقي رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حموشدة و داو ال طضدح إال ت سدما
و ندج إذا ن ددرت إليدده قلددج أكحددل الاينددين ولدديل باكحددل قدال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن

ذا الوجه صحيح
[  ] 3646حدددانا أحمددد بددبن منيددع حدددانا أبددو قطددن حدددانا شددع ة عددن سددماه بددن حددرب عددن جددابر بددن
سددمرة قددال دداو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أشددكل الاينددين منهددوح الاقددب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
حسن صحيح
[  ] 3647حدانا أبو موسى محمد بن المطنى قال حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عدن سدماه بدن
حرب عن جابر بن سدمرة قدال داو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ضدليع ال دم أشدكل الايندين منهدوح
الاقب قال شع ة قلج لسماه ما ضليع ال م قال واسع ال م قلدج مدا أشدكل الادين قدال طو دل شدق الادين
قال قلج ما منهوح الاقب قال قليل اللحم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3648حدانا قتي ة حدانا بن لهياة عن أبي بدونل عدن أبدي ر درة قدال مدا أربدج شدي ا أحسدن مدن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدي مشديته انمدا ا ر
قال ذا حدب

لر ب

[  ] 3649حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

قال عر

تطدوب لده إندا لنجهدد أن سدنا ومنده لغيدر مكتدرث

عددن أبددي ال يددر عددن جددابر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم

علي ا نبياء ف ذا موسى ضدرب مدن الرجدال انده مدن رجدال شدنوءة و أربدج عيسدى بدن مدر م

ف ذا أقرب النداح مدن أربدج بده شدبها عدروة بدن مسداود و أربدج إبدراييم فد ذا أقدرب مدن بده شدبها صداح كم

ن سه ورأبج جبر ل ف ذا أقرب من رأبج به شبها دحية و بن خلي ة الكلبي قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسن صحيح لر ب

باب في سن النبي صلى هللا عليه وسلم م او حين مات
[  ] 3650حدانا أحمد بن منيع و اقوب بن إبراييم الدورقي قاال حددانا إسدماعيل بدن عليدة عدن خالدد
الحددذاء حددداني عمددار مددولى بنددي اشددم قددال سددماج بددن ع دداح طقددول تددوفي رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم و و بن خمل وستين
[  ] 3651حدانا نصر بن علي حددانا بشدر بدن الم ضدل حددانا خالدد الحدذاء حددانا عمدار مدولى بندي
اشم حدانا بن ع اح أو النبي صلى هللا عليه وسلم توفي و و بن خمل وسدتين قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن

[  ] 3652حدانا أحمد بن منيع حدانا روي بن ع ادة حدانا ز ر ا بدن إسدحاو حددانا عمدرو بدن دبندار
عن بدن ع داح قدال مكد

النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بمكدة ادالث عشدرة طاندي بدوحى إليده وتدوفي و دو

بددن اددالث وسددتين قددال أبددو عيسددى وفددي ال دداب عددن عائشددة وأنددل ودل ددل بددن حن لددة وال طصددح لدددل ل
سددماع مددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وال ره ددة وحدددب

بددن ع دداح حدددب

حسددن لر ددب مددن حدددب

عمرو بن دبنار
[  ] 3653حدانا محمد بن بشار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن أبي إسدحاو عدن عدامر بدن
ساد عن جر در بدن عبدد هللا عدن مااو دة بدن أبدي سداياو أنده قدال سدماته طخطدب طقدول مدات رسدول هللا

صلى هللا عليه وسلم و و بن االث وستين وأبدو بكدر وعمدر وأندا بدن ادالث وسدتين قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 3654حدددانا الع دداح الانبددري والحسددين بددن مهدددي قدداال حدددانا عبددد الددرزاو عددن بددن جددر ج قددال

أخبرت عن بن شهاب ال ري عن عروة عن عائشة وقال الحسين بن مهدي في حدبطه بدن جدر ج عدن

ال ددري عددن عددروة عددن عائشددة رضددى هللا تاددالى عنهددا أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددات و ددو بددن

ا دالث وسددتين قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
عروة عن عائشة مطل ذا

حسددن صددحيح وقددد رواه بددن أخددي ال ددري عددن ال ددري عددن

باب مناقب أبي بكر الصدبق رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3655حدددانا محمددود بددن لدديالو ح دددانا عبددد الددرزاو أخبرنددا الطددوري ع ددن أبددي إسددحاو عددن أب ددي
ا حو

عن عبد هللا قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أبد أر إلدى دل خليدل مدن خلده ولدو ندج

متخدذا خلدديال التخدذت بددن أبددي قحافدة خلدديال ومو صداح كم خليددل هللا قددال أبدو عيسددى دذا حدددب

صحيح وفي ال اب عن أبي سايد وأبي ر رة وابن ال ير وابن ع اح

حسددن

[  ] 3656حدانا إبراييم بن سايد الجو ري حدانا إسماعيل بن أبي أو ل عن سدليماو بدن بدالل عدن
شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن عائشددة عددن عمددر بددن الخطدداب قددال أبددو بكددر سدديدنا وخيرنددا وأحبنددا إلددى

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح لر ب

[  ] 3657حدانا أحمد بن إبراييم الدورقي حدانا إسدماعيل بدن إبدراييم عدن الجر دري عدن عبدد هللا بدن

شددقيق قددال قلددج لاائشددة أي أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو أحددب إلددى رسددول هللا قالددج
أبدو بكدر قلدج ادم مدن قالدج عمدر قلدج ادم مدن قالدج ادم أبدو عبيددة بدن الجدراي قلدج ادم مدن قدال فسددكتج
قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3658حدددانا قتي ددة حدددانا محمددد بددن فضدديل عددن سددالم بددن أبددي ح صددة وا عمددل وعبددد هللا بددن
صه او وابن أبي ليلى و طير النواء لهم عن عطية عن أبي سايد قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسدلم إو أ ددل الدددرجات الالددي ليد ار م مددن تحددتهم مددا تدروو الددنجم الطددالع فددي أفددق السددماء ومو أبددا بكددر
وعمر منهم وأناما قال أبو عيسى ذا حدب

حسن روي من لير وجه عن عطية عن أبي سايد

باب
[  ] 3659حدانا محمد بدن عبدد الملد بدن أبدي الشدوارب حددانا أبدو عواندة عدن عبدد الملد بدن عميدر

عن بن أبي المالدى عدن أبيده أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خطدب بومدا فقدال إو رجدال خيدره ر ده

بددين أو طعدديل فددي الدددنيا مددا شدداء أو طعدديل و اكددل فددي الدددنيا مددا شدداء أو طاكددل و ددين لقدداء ر دده فاختددار
لقاء ر ه قال ف كدى أبدو بكدر فقدال أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أال تاجبدوو مدن دذا الشديد أو

ذ ر رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم رجدال صدالحا خيدره ر ده بدين الددنيا و دين لقداء ر ده فاختدار لقداء ر ده
قددال فكدداو أبددو بكددر أعلمهددم بمددا قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال أبددو بكددر بددل ن دددط بوبائنددا
وأموالندا فقددال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم مدا مددن الندداح أحدد أمددن إلينددا فدي صددحبته وذات بددده مددن

بدن أبددي قحافدة ولددو نددج متخدذا خلدديال التخددذت بدن أبددي قحافدة خلدديال ولكددن ود ومخداء إطمدداو ود ومخدداء
إطماو مرتين أو االاا ومو صاح كم خليل هللا قال وفي ال اب عن أبي سايد و ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3660حدانا أحمد بن الحسن حدانا عبد هللا بن مسلمة عن مال بن أندل عدن أبدي النضدر عدن

عبيدد بدن حندين عدن أبددي سدايد الخددري أو رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم جلدل علدى المنبدر قددال إو
عبدددا خي دره هللا بددين أو بؤتيدده مددن ز درة الدددنيا مددا شدداء و ددين مددا عنددده فاختددار مددا عنددده فقددال أبددو بكددر

فدبناه طا رسول هللا بوبائنا وأمهاتنا قال فاجبنا فقال الناح ان روا إلدى دذا الشديد طخبدر رسدول هللا عدن
عبد خيره هللا بدين أو بؤتيده مدن ز درة الددنيا مدا شداء و دين مدا عندد هللا و دو طقدول فددبناه بوبائندا وأمهاتندا
قال فكاو رسول هللا و المخير و داو أبدو بكدر دو أعلمندا بده فقدال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إو مدن

أمددن الندداح علددي فددي صددحبته ومالدده أبددو بكددر ولددو نددج متخددذا خلدديال التخددذت أبددا بكددر ولكددن أخددوة
اإلسالم ال ت قين في المسجد خوخة إال خوخة أبي بكر قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3661حدددانا علددي بددن الحسددن الكددوفي حدددانا محبددوب بددن محددرز الق دوار ري عددن داود بددن ب ددد
ا زدي عددن أبيدده عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا حددد عندددنا بددد إال وقددد
كافيناه ما خال أبدا بكدر فد و لده عنددنا بددا طكاف ده هللا بده بدوم ال يامدة ومدا ن اندي مدال أحدد قدط مدا ن اندي
مال أبي بكر ولو نج متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال أال ومو صاح كم خليدل هللا قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب في مناقب أبي بكر وعمر رضى هللا تاالى عنهما ليهما
[  ] 3662حدددانا الحسددن بددن الص د اي الب د ار حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن ازئدددة عددن عبددد المل د بددن

عمير عن ر اي عن حذط ة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقتدوا باللدذبن مدن باددي أبدي بكدر
وعمدر حددانا أحمدد بدن منيدع وليددر واحدد قدالوا حددانا سداياو بدن عيينددة عدن عبدد الملد بدن عميدر نحددوه

و ا و ساياو بن عيينة بدلل في ذا الحدب
بذ ر فيه عن زائدة قال أبو عيسى ذا حدب

فر ما ذ ره عن زائدة عدن عبدد الملد بدن عميدر ور مدا لدم
وفيده عدن بدن مسداود وروب سداياو الطدوري دذا الحددب

عن عبد المل بن عمير عن مولى لر اي عن ر ادي عدن حذط دة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وقدد

روي ددذا الحدددب

مددن ليددر ددذا الوجدده أطضددا عددن ر اددي عددن حذط ددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم

ورواه سالم ا نامي وفي عن ر اي بن حراح عن حذط ة
[  ] 3663حدددانا سددايد بددن طحيددى بددن سددايد ا مددوي حدددانا و يددع عددن سددالم بددن الاددالء الم درادي عددن
عمرو بن رم عن ر اي بن حراح عن حذط ة رضى هللا تاالى عنده قدال ندا جلوسدا عندد النبدي صدلى

هللا عليه وسلم فقال إني ال أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذبن من بادي وأشار إلى أبي بكر وعمر

[  ] 3664حدددانا الحسددن بددن الصد اي الب د ار حدددانا محمددد بددن طيددر الابدددي عددن ا و ازعددي عددن قتددادة
عن أنل قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بدي بكدر وعمدر دذاو سديدا هدول أ دل الجندة مدن
ا ولين وارخر ن إال النبيين والمرسلين قال ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 3665حدانا علي بن حجدر أخبرندا الوليدد بدن محمدد المدوقري عدن ال دري عدن علدي بدن الحسدين
عددن علددي بددن أبددي طالددب قددال نددج مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إذ طلددع أبددو بكددر وعمددر فقددال
رس ددول هللا صد ددلى هللا عليددده وسدددلم دددذاو سد دديدا هد ددول أ دددل الجندددة مدددن ا ولد ددين وارخدددر ن إال النبيد ددين

والمرسلين طا علي ال تخبر ما قال ذا حدب
في الحدب

لر ب من ذا الوجه والوليد بدن محمدد المدوقري طضداف

ولم طسمع علي بن الحسين مدن علدي بدن أبدي طالدب وقدد روي دذا الحددب

لير ذا الوجه وفي ال اب عن أنل وابن ع اح

عدن علدي مدن

[  ] 3666حدانا طاقوب بن إبراييم الدورقي حدانا سداياو بدن عييندة قدال ذ در داود عدن الشدابي عدن
الحددارث عددن علددي عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو بكددر وعمددر سدديدا هددول أ ددل الجنددة مددن

ا ولين وارخر ن ما خال النبيين والمرسلين ال تخبر ما طا علي

[  ] 3667حدددانا أبددو سددايد ا شددج حدددانا ع ددة بددن خالددد حدددانا شددع ة عددن الجر ددري عددن أبددي نض درة

عدن أبدي سددايد قدال قدال أبددو بكدر ألسدج أول مددن أسدلم ألسدج صدداحب دذا قدال أبددو عيسدى دذا حدددب

لر ب وروب باضهم عن شع ة عن الجر ري عن أبي نضرة قال قال أبو بكدر و دذا أصدح حددانا بدذل

محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهدي عن شع ة عن الجر ري عن أبي نضرة قال قدال أبدو بكدر
فذ ر نحوه بماناه ولم بذ ر فيه عن أبي سايد و ذا أصح
[  ] 3668حددانا محمدود بدن لديالو حدددانا أبدو داود حددانا الحكدم بدن عطيددة عدن اابدج عدن أنددل أو
رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم داو طخددرق علدى أصددحابه مدن المهدداجر ن وا نصدار و ددم جلدوح فدديهم

أبو بكر وعمر فال برفع إليه أحد منهم بصره إال أبو بكر وعمدر ف نهمدا اندا بن دراو إليده و ن در إليهمدا
و ت سماو إليه و ت سم إليهما قال أبدو عيسدى دذا حددب

ال نارفده إال مدن حددب

الحكدم بدن عطيدة وقدد

تكلم باضهم في الحكم بن عطية
[  ] 3669حددانا عمددر بددن إسددماعيل بددن مجالددد حدددانا سدايد بددن مسددلمة عددن إسددماعيل بددن أميددة عددن
ندافع عدن بدن عمدر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم خدرق ذات بدوم ودخدل المسدجد وأبدو بكدر وعمددر
أحددد ما عددن طميندده وارخددر عددن شددماله و ددو اخددذ بابدددبهما وقددال كددذا ن ا د
مسلمة ليل عند م بالقوي وقد روي ذا الحدب

بددوم ال يامددة وسددايد بددن

أطضا من لير ذا الوجه عن نافع عن بن عمر

[  ] 3670حدانا بوسف بن موسى القطاو ال غددادي حددانا مالد بدن إسدماعيل عدن منصدور بدن أبدي

ا سدود حدداني طيدر أبدو إسدماعيل عدن جميدع بدن عميدر التيمدي عدن بدن عمدر أو رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم قددال بددي بكددر أنددج صدداحبي علددى الحددو

وصدداحبي فددي الغددار قددال ددذا حدددب

حسددن

صحيح لر ب
[  ] 3671حدانا قتي ة حدانا بن أبدي فددط عدن عبدد الا د بدن المطلدب عدن أبيده عدن جدده عبدد هللا
بن حنطب أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأب أبا بكر وعمر فقدال دذاو السدمع وال صدر قدال وفدي
ال داب عدن عبدد هللا بدن عمدرو و ددذا حددب

وسلم

مرسدل وعبدد هللا بدن حنطددب لدم بددره النبدي صدلى هللا عليدده

[  ] 3672حدانا إسحاو بن موسى ا نصاري حدانا مان حدانا مال عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده

عن عائشة أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصل بالنداح فقالدج عائشدة طدا رسدول هللا
إو أبددا بكددر إذا قددام مقام د لددم طسددمع الندداح مددن ال كدداء فددامر عمددر فليصددل بالندداح قالددج عائشددة فقلددج
لح صددة قددولي لدده إو أبددا بكددر إذا قددام مقام د لددم طسددمع الندداح مددن ال كدداء فددامر عمددر فليصددل بالندداح
ف ال ددج ح ص ددة فق ددال رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم إنك ددن ن ددتن صد دواح ات بوس ددف م ددروا أب ددا بك ددر

فليصددل بالندداح فقالددج ح صددة لاائشددة مددا نددج صدديب من د خي د ار قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صددحيح وفددي ال دداب عددن عبددد هللا بددن مسدداود وأبددي موسددى وابددن ع دداح وسددالم بددن عبيددد وعبددد هللا بددن
زماة
[  ] 3673ح دددانا نص ددر ب ددن عب ددد ال ددرحمن الك ددوفي ح دددانا أحم ددد ب ددن بش ددير ع ددن عيس ددى ب ددن ميم ددوو

ا نصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى هللا تاالى عنها قالج قال رسدول هللا صدلى هللا عليده

وسلم ال بن غي لقوم فيهم أبو بكر أو بؤمهم ليره قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3674حدانا ا نصاري حدانا مان حدانا مال بن أنل عن ال دري عدن حميدد بدن عبدد الدرحمن
عن أبي ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال مدن أن دق زوجدين فدي سدبيل هللا ندودي فدي الجندة
طا عبد هللا ذا خير فمن او من أ ل الصالة دعي من باب الصالة ومدن داو مدن أ دل الجهداد دعدي
من بداب الجهداد ومدن داو مدن أ دل الصددقة دعدي مدن بداب الصددقة ومدن داو مدن أ دل الصديام دعدي
مددن بدداب الر دداو فقددال أبددو بكددر بددابي أنددج وأمددي مددا علددى مددن دعددي مددن ددذه ا بدواب مددن ضددرورة فهددل

بدعى أحد من تل ا بواب لها قال نام وأرجو أو تكوو منهم قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3675حدددانا دداروو بددن عبددد هللا البد از ال غدددادي حدددانا ال ضددل بددن د ددين حدددانا شددام بددن سدداد

عن ز دد بدن أسدلم عدن أبيده قدال سدماج عمدر بدن الخطداب طقدول أمرندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
أو نتصدددو فوافددق ذلد مدداال فقلددج اليددوم أسددبق أبددا بكددر إو سد قته بومددا قددال فج ددج بنصددف مددالي فقددال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أبقيج
مددا أبقيددج

صحيح

ل قلج مطله وأتى أبو بكدر بكدل مدا عندده فقدال طدا أبدا بكدر

لد قددال بقيددج لهددم هللا ورسددوله قلددج وهللا ال أسد قه إلددى شدديء أبدددا قددال ددذا حدددب

حسددن

باب
[  ] 3676حدددانا عبددد بددن حميددد حدددانا طاقددوب بددن إب دراييم بددن سدداد قددال حدددانا أبددي عددن أبيدده قددال
أخبرني محمد بن جبير بن مطادم عدن أبيده جبيدر بدن مطادم أخبدره أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
أتتدده ام درأة فكلمتدده فددي شدديء وأمر ددا بددامر فقالددج أ أربددج طددا رسددول هللا إو لددم أجددده قددال ف د و لددم تجدددبني

فات أبا بكر قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب من ذا الوجه

[  ] 3677حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شع ة عن سداد بدن إبدراييم قدال سدماج

أبددا سددلمة بددن عبددد الددرحمن طحدددث عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بينددا رجددل
راكب بقرة إذ قالدج لدم أخلدق لهدذا إنمدا خلقدج للحدرث فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم امندج بدذل
أنددا وأبددو بكددر وعمددر قددال أبددو سددلمة ومددا مددا فددي القددوم بوم ددذ وهللا أعلددم حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا
محمد بن جا ر حدانا شع ة بهذا اإلسناد نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3678حددانا محمددد بددن حميدد حدددانا إبدراييم بددن المختدار عددن إسددحاو بددن ارشدد عددن ال ددري عددن
عروة عن عائشة أو النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بسد ا بواب إال باب أبدي بكدر دذا حددب

وفي ال اب عن أبي سايد

لر دب

[  ] 3679حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا إسددحاو بددن طحيددى بددن طلحددة عددن عمدده إسددحاو بددن

طلحة عن عائشة أو أبا بكر دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدال أندج عتيدق هللا مدن الندار
فيوم ذ سمي عتيقا ذا حدب

لر ب

[  ] 3680حدددانا أبددو سددايد ا شددج حدددانا تليددد بددن سددليماو عددن أبددي الجحدداب عددن عطيددة عددن أبددي

سددايد الخدددري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا مددن نبددي إال لدده وز دراو مددن أ ددل السددماء
ووز راو من أ دل ا ر
فابو بكدر وعمدر دذا حددب

فامدا وز دراي مدن أ دل السدماء فجبر دل وميكائيدل وأمدا وز دراي مدن أ دل ا ر

حسدن لر دب وأبدو الجحداب اسدمه داود بدن أبدي عدوب و دروب عدن سداياو

الطوري حدانا أبو الجحاب و او مرضيا وتليد بن سليماو طكنى أبا إدر ل و و شياي

باب في مناقب عمر بن الخطاب رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3681حدددانا محمددد بددن بشددار ومحمددد بددن ارفددع قدداال حدددانا أبددو عددامر الاقدددي حدددانا خارجددة بددن

عبد هللا ا نصاري عن ندافع عدن بدن عمدر أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال اللهدم أعد اإلسدالم
باحددب ددذبن الددرجلين إلي د بددابي جهددل أو بامددر بددن الخطدداب قددال و دداو أحبهمددا إليدده عمددر قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من حدب

بن عمر

[  ] 3682حددانا محمددد بدن بشددار حدددانا أبدو عددامر الاقددي حدددانا خارجددة بدن عبددد هللا عدن نددافع عددن

بدن عمددر أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدال إو هللا جاددل الحدق علددى لسداو عمددر وقل ده وقددال بددن
عمدر مدا ند ل بالنداح أمدر قددط فقدالوا فيدده وقدال فيده عمددر أو قدال بددن الخطداب فيده شد خارجدة إال ند ل
فيه القدراو علدى نحدو مدا قدال عمدر قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن ال ضدل بدن الع داح وأبدي ذر وأبدي
ر رة و ذا حدب

حسن لر ب من دذا الوجده وخارجدة بدن عبدد هللا ا نصداري دو بدن سدليماو بدن ز دد

بن اابج و و اقة
[  ] 3683حدانا أبو ر ب حدانا بونل بن بكير عن النضدر أبدي عمدر عدن عكرمدة عدن بدن ع داح

أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال اللهم أعد اإلسدالم بدابي جهدل بدن شدام أو بامدر قدال فاصد ح فغددا
عمر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاسلم قال أبو عيسى ذا حددب

تكلم باضهم في النضر أبي عمر و و بروي مناكير من قبل ح ه

لر دب مدن دذا الوجده وقدد

[  ] 3684حدانا محمدد بدن المطندى حددانا عبدد هللا بدن داود الواسدطي أبدو محمدد حدداني عبدد الدرحمن
بن أخي محمد بن المنكدر عن محمدد بدن المنكددر عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال قدال عمدر بدي بكدر طدا

خيدر النداح بادد رسددول هللا فقدال أبدو بكدر أمددا إند إو قلدج ذاه فلقدد سددماج رسدول هللا صدلى هللا عليدده
وسلم طقول ما طلاج الشمل على رجل خير من عمر قال أبو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده إال

من ذا الوجه وليل إسناده بذاه وفي ال اب عن أبي الدرداء
[  ] 3685حددانا محمدد بدن المطنددى حددانا عبدد هللا بدن داود عددن حمداد بدن ز دد عددن أبدوب عدن محمددد
بن سير ن قال ما أرن رجال بنتقص أبدا بكدر وعمدر طحدب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال دذا حددب

حسن لر ب
[  ] 3686حدانا سلمة بن شدبيب حددانا المقدر عدن حيدوة بدن شدر ح عدن بكدر بدن عمدرو عدن مشدري
بن عا او عن ع ة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لدو داو باددي نبدي لكداو عمدر
بن الخطاب قال ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

[  ] 3687حدانا قتي دة حددانا الليد

مشري بن عا او

عدن عقيدل عدن ال دري عدن حمد ة بدن عبدد هللا بدن عمدر عدن بدن

عمر رضى هللا تاالى عنهما قال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أربدج داني أتيدج بقددي مدن لدبن
فشر ج منه فاعطيج فضلي عمر بدن الخطداب قدالوا فمدا أولتده طدا رسدول هللا قدال الالدم قدال دذا حددب

حسن صحيح لر ب
[  ] 3688حدانا علدي بدن حجدر حددانا إسدماعيل بدن جا در عدن حميدد عدن أندل أو النبدي صدلى هللا
عليه وسلم قال دخلدج الجندة فد ذا أندا بقصدر مدن ذ دب فقلدج لمدن دذا القصدر قدالوا لشداب ف نندج أندي
أنا و فقلج ومن و فقالوا عمر بن الخطاب قال ذا حدب
[  ] 3689حدانا الحسدين بدن حر د

حسن صحيح

أبدو عمدار حددانا علدي بدن الحسدين بدن واقدد حدداني أبدي حدداني

عبد هللا بن بر دة قال حداني أبي بر دة قال أص ح رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فددعا بدالال فقدال طدا
بددالل بددم س د قتني إلددى الجنددة مددا دخلددج الجنددة قددط إال سددماج خشخشددت أمددامي دخلددج ال ارحددة الجنددة
فسددماج خشخشددت أمددامي فاتيددج علددى قصددر مر ددع مشددرب مددن ذ ددب فقلددج لمددن ددذا القصددر فقددالوا

لرجددل مددن الاددرب فقلددج أنددا عر ددي لمددن ددذا القصددر قددالوا لرجددل مددن قددر ل قلددج أنددا قرشددي لمددن ددذا
القصر قالوا لرجل من أمة محمد قلج أنا محمد لمن ذا القصر قالوا لامدر بدن الخطداب فقدال بدالل طدا

رسددول هللا مددا أذنددج قددط إال صددليج ر اتددين ومددا أصددابني حدددث قددط إال توضددات عنددد ا و أربددج أو هلل
علدي ر اتدين فقددال رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم بهمددا قدال أبدو عيسددى وفدي ال داب عددن جدابر ومادداذ
وأندل وأبدي ر درة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال أربدج فدي الجندة قصد ار مدن ذ دب فقلدج لمدن دذا
فقيددل لامددر بددن الخطدداب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صددحيح لر ددب ومانددى ددذا الحدددب

ال ارحة الجنة طاندي أربدج فدي المندام داني دخلدج الجندة كدذا روي فدي بادا الحددب
ع اح أنه قال ره ا ا نبياء وحي

أنددي دخلددج

و دروب عدن بدن

[  ] 3690حدانا الحسين بن حر

حدانا علي بن الحسين بدن واقدد حدداني أبدي حدداني عبدد هللا بدن

بر دددة قددال سددماج بر دددة طقددول خددرق رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي باددا مغاز دده فلمددا انصددرب
جاءت جار ة سوداء فقالج طا رسول إندي ندج ندذرت إو رده هللا صدالحا أو أضدرب بدين بددط بالددب
وأتغنددى فقددال لهددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو نددج نددذرت فاضددر ي ومال فددال فجالددج تضددرب
فددخل أبدو بكدر و دي تضدرب ادم دخدل علدي و دي تضدرب ادم دخدل عطمداو و دي تضدرب ادم دخدل عمدر

فالقج الدب تحج أ ستها ام قادت عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم إو الشديطاو ليخداب مند
طددا عمددر إنددي نددج جالسددا و ددي تضددرب فدددخل أبددو بكددر و ددي تضددرب اددم دخددل علددي و ددي تضددرب اددم
دخددل عطمدداو و ددي تضددرب فلمددا دخلددج أنددج طددا عمددر ألقددج الدددب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

صحيح لر ب من حدب

بر دة وفي ال اب عن عمر وساد بن أبي وقا

حسددن

وعائشة

[  ] 3691حدانا الحسدن بدن صد اي البد ار حددانا ز دد بدن ح داب عدن خارجدة بدن عبدد هللا بدن سدليماو
بددن ز ددد بددن اابددج أخبرنددا ب ددد بددن رومدداو عددن عددروة عددن عائشددة قالددج دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسددلم جالسددا فسددمانا لغطددا وصددوت صددبياو فق ددام رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ف د ذا ح شددية تد د فن

والصبياو حولها فقال طا عائشة تاالي فان ري فج ج فوضداج لحيدي علدى منكدب رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم فجالج أن ر إليها ما بدين المنكدب إلدى أرسده فقدال لدي أمدا شد اج أمدا شد اج قالدج فجالدج

أقددول ال ن ددر من لتددي عنددده إذ طلددع عمددر قددال فددارفا الندداح عنهددا قالددج فقددال رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم إني ن ر إلى شياطين اإلنل والجن قد فروا من عمدر قالدج فرجادج قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 3692حدانا سلمة بن شبيب حدانا عبد هللا بن نافع الصائ حدانا عاصم بدن عمدر الامدري عدن

عبددد هللا بددن دبنددار عددن بددن عم ددر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم أنددا أول مددن تنشددق عن دده
ا ر

ادم أبدو بكدر ادم عمدر ادم اتدي أ دل ال يدع فيحشدروو مادي ادم أنت در أ دل مكدة حتدى أحشدر بددين

الحرمين قال أبو عيسى ذا حدب
[  ] 3693حدانا قتي ة حدانا ا للي

لر ب وعاصم بن عمر ليل بالحافظ
عن بن عجالو عن سداد بدن إبدراييم عدن أبدي سدلمة عدن عائشدة

قالددج قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددد دداو طكددوو فددي ا مددم محددداوو ف د و ط د فددي أمتددي أحددد

فامددر بددن الخطدداب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ساياو بن عيينة محداوو طاني م هموو

صددحيح قددال حددداني باددا أصددحاب سدداياو قددال قددال

[  ] 3694حدانا عبد بن حميد حدانا عبد المل بن عبد القدوح حدانا ا عمدل عدن عمدرو بدن مدرة
عن عبد هللا بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عبد هللا بن مساود أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال

ططلع عليكم رجل من أ ل الجنة فاطلع أبو بكر ادم قدال ططلدع علديكم رجدل مدن أ دل الجندة فداطلع عمدر
وفي ال اب عن أبي موسى وجابر قال ذا حدب

لر ب من حدب

بن مساود

[  ] 3695حددانا محمددود بددن لدديالو حددانا أبددو داود الطيالسددي عددن شددع ة عدن سدداد بددن إبدراييم عددن
أبي سلمة عن أبي ر رة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال بينمدا رجدل برعدى لنمدا لده إذ جداء ذئدب

فاخذ شاة فجاء صاحبها فانت عها منده فقدال الدذئب يدف تصدنع بهدا بدوم السد ع بدوم ال ارعدي لهدا ليدري

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فومنج بذل أندا وأبدو بكدر وعمدر قدال أبدو سدلمة ومدا مدا فدي القدوم

بوم دذ حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة عددن سدداد بددن إبدراييم نحددوه قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب في مناقب عطماو بن ع او رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3696حدانا قتي ة بن سايد حدانا عبد الا

بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عدن أبيده عدن

أبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عندده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم دداو علددى ح دراء ددو وأبددو بكددر
وعمددر وعلددي وعطمدداو وطلحددة وال يددر رضددى هللا تاددالى عددنهم فتحر ددج الصددخرة فقددال النبددي صددلى هللا
عليه وسلم ا دأ إنما علي نبي أو صدبق أو شدهيد قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب عدن عطمداو وسدايد بدن

ز د وابن ع اح وسهل بن ساد وأنل بن مال و ر دة و ذا حدب

صحيح

[  ] 3697حدددانا محمددد بددن بش د ار حدددانا طحيددى بددن سددايد عددن سددايد بددن أبددي عرو ددة عددن قتددادة عددن
أنل حداهم أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم صداد أحددا وأبدو بكدر وعمدر وعطمداو فرجدف بهدم فقدال
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اابددج أحددد ف نمددا علي د نبددي وصدددبق وشددهيداو قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 3698حدا نا أبو شام الرفاعي حدانا طحيى بن اليمداو عدن شديد مدن بندي ز درة عدن الحدارث بدن
عبد الرحمن بن أبي ذباب عن طلحة بن عبيد هللا قال قال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم لكدل نبدي رفيدق
ورفيقي طاني في الجنة عطماو قال أبو عيسى ذا حدب

لر ب ليل إسناده بالقوي و و منقطع

[  ] 3699حدانا عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن أخبرندا عبدد هللا بدن جا در الرقدي حددانا عبيدد هللا بدن عمدر
عددن ز ددد ددو بددن أبددي أنيسددة عددن أبددي إسددحاو عددن أبددي عبددد الددرحمن السددلمي قددال لمددا حصددر عطمدداو

أشرب عليهم فوو داره ام قال أذ ر م باهلل ل تالموو أو حدراء حدين أندت ا قدال رسدول هللا صدلى هللا

عليه وسلم أابج حراء فليل علي إال نبدي أو صددبق أو شدهيد قدالوا نادم قدال أذ در م بداهلل دل تالمدوو
أو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ق ددال ف ددي ج دديل الاسد درة م ددن بن ددق ن ق ددة متقبل ددة والن دداح مجه دددوو

ماسروو فجه ت ذل الجديل قدالوا نادم ادم قدال أذ در م بداهلل دل تالمدوو أو ب در رومدة لدم طكدن طشدرب
منهددا أحددد إال بددطمن فابتاتهددا فجالتهددا للغنددي وال قيددر وابددن السددبيل قددالوا اللهددم ناددم وأشددياء عدددد ا ددذا

حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3700حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو داود حدددانا السددكن بددن المغي درة و كنددى أبددا محمددد مددولى

رل عطماو حدانا الوليد بن شدام عدن فرقدد أبدي طلحدة عدن عبدد الدرحمن بدن ح داب قدال شدهدت النبدي
صلى هللا عليه وسلم و و طح

على جيل الاسرة فقدام عطمداو بدن ع داو فقدال طدا رسدول هللا علدي مائدة

بايدر باحالسددها وأقتابهدا فددي سدبيل هللا اددم حدا علددى الجديل فقددام عطمداو بددن ع داو فقددال طدا رسددول هللا

علي مائتا بايدر باحالسدها وأقتابهدا فدي سدبيل هللا ادم حدا علدى الجديل فقدام عطمداو بدن ع داو فقدال طدا
رسددول هللا هلل علددي اددالث مائددة بايددر باحالسددها وأقتابهددا فددي سددبيل هللا فانددا أربددج رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم بن ل عن المنبر و و طقول ما على عطماو مدا عمدل بادد دذه مدا علدى عطمداو مدا عمدل بادد
ددذه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

لر دب مددن ددذا الوجدده ال نارفدده إال مددن حدددب

السددكن المغي درة وفددي

ال اب عن عبد الرحمن بن سمرة
[  ] 3701حدانا محمد بن إسماعيل حدانا الحسن بدن واقدع الرملدي حددانا ضدمرة بدن ر يادة عدن عبدد

هللا بددن شددوذب عددن عبددد هللا بددن القاسددم عددن طيددر مددولى عبددد الددرحمن بددن سددمرة قددال جدداء عطمدداو إلددى

النبي صلى هللا عليه وسلم بالف دبنار قال الحسن بن واقع و او في موضع اخدر مدن تدابي فدي مده

حددين جهد جدديل الاسدرة فينطر ددا فددي حجدره قددال عبددد الددرحمن ف أربددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طقلبنددا

في حجره و قول ما ضر عطماو ما عمل باد اليوم مرتين قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن لر دب مدن

ذا الوجه
[  ] 3702حددانا أبدو زرعدة حدددانا الحسدن بدن بشددر حددانا الحكدم بددن عبدد الملد عددن قتدادة عدن أنددل

بددن مال د قددال لمددا أمددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ببياددة الرض دواو دداو عطمدداو بددن ع دداو رسددول
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إلددى أ ددل مكددة قددال ف دداطع الندداح قددال فقددال رس دول هللا صددلى هللا عليدده

وسدلم إو عطمدداو فدي حاجددة هللا وحاجدة رسددوله فضددرب ب حددب بدطدده علدى ا خددرب فكاندج بددد رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم لاطماو خي ار من أبدبهم ن سهم قال ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3703حددانا عبدد هللا بدن عبددد الدرحمن وع داح بددن محمدد الددوري وليدر واحددد الماندى واحدد قددالوا

حدانا سايد بن عامر قال عبد هللا أخبرنا سايد بن عامر عن طحيى بن أبي الحجاق المنقدري عدن أبدي

مساود الجر ري عن امامة بن ح و القشيري قال شهدت الدار حين أشدرب علديهم عطمداو فقدال ائتدوني
بصداحبيكم اللددذبن أل داكم علددي قددال فجديء بهمددا فكانهمددا جمدالو أو انهمددا حمدداراو قدال فاشددرب علدديهم

عطمداو فقدال أنشدد م بدداهلل واإلسدالم دل تالمددوو أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم قددم المدبندة ولدديل

بها ماء طستاذب ليدر ب در رومدة فقدال مدن طشدتري ب در رومدة فيجادل دلدوه مدع دالء المسدلمين بخيدر لده
منهددا فددي الجنددة فاشددتر تها مددن صددلب مددالي فددانتم اليددوم تمناددوني أو أشددرب منهددا حتددى أشددرب مددن مدداء

ال حدر قددالوا اللهددم نادم قددال أنشددد م بداهلل واإلسددالم ددل تالمدوو أو المسددجد ضدداو با لده فقددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم من طشتري بقاة ال فالو في د ا في المسجد بخير منها في الجندة فاشدتر تها مدن
صلب مالي فانتم اليوم تمناوني أو أصلي فيهدا ر اتدين قدالوا اللهدم نادم قدال أنشدد م بداهلل واإلسدالم دل
تالمدوو أندي جهد ت جديل الاسدرة مددن مدالي قدالوا اللهدم نادم ادم قددال أنشدد م بداهلل واإلسدالم دل تالمددوو

أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم داو علدى ابيدر مكدة وماده أبدو بكدر وعمدر وأندا فتحدره الجبدل حتدى

تساقطج حجارته بالحضيا قال فر ضه برجلده وقدال أسدكن ابيدر ف نمدا عليد نبدي وصددبق وشدهيداو
قالوا اللهم نام قال هللا أكبدر شدهدوا لدي ورب الكع دة أندي شدهيد االادا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

وقد روي من لير وجه عن عطماو

حسدن

[  ] 3704حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي حدددانا أبددوب عددن أبددي قالبددة عددن أبددي

ا شا

الصنااني أو خط اء قامج بالشام وفديهم رجدال مدن أصدحاب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

فقام اخر م رجل طقال له مرة بن اب فقال لدوال حددب

سدماته مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا

قمددج وذ ددر ال ددتن فقر هددا فمددر رجددل مقنددع فددي اددوب فقددال ددذا بوم ددذ علددى الهدددب فقمددج إليدده ف د ذا ددو
عطماو بن ع او قال فاقبلج عليه بوجهه فقلج ذا قال نام قدال دذا حددب

حسدن صدحيح وفدي ال داب

عن بن عمر وعبد هللا بن حوالة و اب بن عجرة
[  ] 3705حددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا حجددين بددن المطنددى حدددانا الليد

بددن سدداد عددن مااو ددة بددن

صددالح عددن ر ياددة عددن ب ددد عددن عبددد المل د بددن عددامر عددن النامدداو بددن بشددير عددن عائشددة أو النبددي

صلى هللا عليه وسلم قال طا عطماو إنه لال هللا طقمص قميصا ف و أرادوه علدى خلاده فدال تخلاده لهدم
قال وفي الحدب

قصة طو لة قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3706حددانا ع داح بدن محمدد بددن الددوري عدن عبدد هللا بدن صددالح حددانا أبدو عواندة عدن عطمدداو
بددن عبددد هللا بددن مو ددب أو رجددال مددن أ ددل مصددر حددج البيددج ف درأب قومددا جلوسددا فقددال مددن دؤالء قددالوا
قر ل قال فمن دذا الشديد قدالوا بدن عمدر فاتداه فقدال إندي سدائل عدن شديء فحدداني أنشدده هللا بحرمدة
دذا البيدج أتالدم أو عطمداو فدر بدوم أحدد قدال نادم قدال أتالدم أنده تغيدب عدن بيادة الرضدواو فلدم طشدهد ا

قال نام قال أتالم أنه تغيب بوم بدر فلم طشدهد قدال نادم قدال هللا أكبدر فقدال لده بدن عمدر تادال أبدين لد

مددا سددالج عندده أمددا ف د ارره بددوم أحددد فاشددهد أو هللا قددد ع ددا عندده ول ددر لدده وأمددا تغي دده بددوم بدددر ف ندده انددج
عنددده أو تحتدده ابنددة رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال لدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لد أجددر
رجل شهد بد ار وسهمه وأمره أو طخلف عليها و انج عليلة وأما تغي ه عن بياة الرضدواو فلدو داو أحدد
أع ب طن مكة مدن عطمداو ل اطده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مكداو عطمداو باد

رسدول هللا صدلى

هللا عليه وسلم عطمداو إلدى مكدة و اندج بيادة الرضدواو بادد مدا ذ دب عطمداو إلدى مكدة قدال فقدال رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بيددده اليمنددى ددذه بددد عطمدداو وضددرب بهددا علددى بددده فقددال ددذه لاطمدداو قددال لدده

أذ ب بهذا ارو ما قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3707ح دددانا أحم ددد ب ددن إبد دراييم ال دددورقي ح دددانا الج ددو ري ح دددانا الا ددالء ب ددن عب ددد الج ددار ح دددانا

الحارث بدن عميدر عدن عبيدد هللا بدن عمدر عدن ندافع عدن بدن عمدر قدال ندا نقدول ورسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعطمداو قدال دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده طسدتغرب

من حدب

عبيد هللا بن عمر وقد روي ذا الحدب

من لير وجه عن بن عمر

[  ] 3708حدددانا إب دراييم بددن سدداد الجددو ري حدددانا شدداذاو ا سددود بددن عددامر عددن سددناو بددن دداروو
البرجمددي عددن ليددب بددن وائددل عددن بددن عمددر قددال ذ ددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فتنددة فقددال طقتددل
فيها ذا م لوما لاطماو قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه من حدب

بن عمر

[  ] 3709حدددانا ال ضددل بددن أبددي طال ددب ال غدددادي وليددر واحددد قددالوا ح دددانا عطمدداو بددن زفددر ح دددانا
محمددد بددن ز دداد عددن محمددد بددن عجددالو عددن أبددي ال يددر عددن جددابر قددال أتددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسدلم بجنددازة رجددل طصددلي عليده فلددم طصددل عليدده فقيدل طددا رسددول هللا مددا رأبنداه تر ددج الصددالة علددى أحددد
قبدل دذا قدال إنده داو بد غا عطمداو فابغضدده هللا قدال أبدو عيسدى دذا حددب

ددذا الوجدده ومحمددد بددن ز دداد صدداحب ميمددوو بددن مه دراو ضددعيف فددي الحدددب

لر دب ال نارفده إال مددن
جدددا ومحمددد بددن ز دداد

صاحب أبي ر رة و بصري اقة و كنى أبدا الحدرث ومحمدد بدن ز داد ا لهداني صداحب أبدي أمامدة اقدة
طكنى أبا ساياو شامي

[  ] 3710حدانا أحمد بن عبدة الضبي حدانا حماد بن ز دد عدن أبدوب عدن أبدي عطمداو النهددي عدن

أبددي موس ددى ا ش دداري ق ددال انطلق ددج م ددع النب ددي ص ددلى هللا علي دده وس ددلم ف دددخل حائط ددا لألنص ددار فقض ددى
حاجته فقال لي طا أبا موسى امل علي ال اب فال بدخلن علي أحد إال بد ذو فجداء رجدل طضدرب ال داب
فقلج من ذا فقال أبو بكر فقلدج طدا رسدول هللا دذا أبدو بكدر طسدتاذو قدال ائدذو لده و شدره بالجندة فددخل

و شدرته بالجندة وجداء رجدل اخدر فضدرب ال داب فقلدج مددن دذا فقدال عمدر فقلدج طدا رسدول هللا دذا عمددر
طستاذو قال افتح لده و شدره بالجندة ف تحدج ال داب ودخدل و شدرته بالجندة فجداء رجدل اخدر فضدرب ال داب

فقلج من ذا قال عطماو فقلج طا رسول هللا ذا عطمداو طسدتاذو قدال افدتح لده و شدره بالجندة علدى بلدوب

تصي ه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روي من لير وجده عدن أبدي عطمداو النهددي وفدي

ال اب عن جابر وابن عمر
[  ] 3711حدانا ساياو بن و يع حدانا أبي و حيى بن سدايد عدن إسدماعيل بدن أبدي خالدد عدن نديل

بن أبي حازم حداني أبو سدهلة قدال قدال عطمداو بدوم الددار إو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدد عهدد
إلدي عهدددا فانددا صددابر عليده قددال أبددو عيسددى دذا حدددب

حسددن صددحيح لر دب ال نارفدده إال مددن حدددب

إسماعيل بن أبي خالد
باب مناقب علي بن أبي طالب رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3712حدددانا قتي ددة حدددانا جا ددر بددن سددليماو الضد اي عددن ب ددد الرشد عددن مطددرب بددن عبددد هللا

عن عمراو بن حصين قال باد

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم جيشدا واسدتامل علديهم علدي بدن أبدي

طالب فمضى في السر ة فاصداب جار دة فدانكروا عليده وتااقدد أر ادة مدن أصدحاب رسدول هللا صدلى هللا

عليده وسدلم فقدالوا إذا لقيندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أخبرنداه بمدا صدنع علدي و داو المسدلموو إذا

رجا دوا مددن الس د ر بدددءوا برسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فسددلموا عليدده اددم انصددرفوا إلددى رحددالهم فلمددا
قددمج السدر ة سدلموا علدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقددام أحدد ا ر ادة فقدال طدا رسدول هللا ألدم تدر إلددى
علي بن أبدي طالدب صدنع دذا و دذا فداعر

مطل مقالته فاعر

عنه ام قام الطال

عنده رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ادم قدام الطداني فقدال

فقدال مطدل مقالتده فداعر

عنده ادم قدام ال اربدع فقدال مطدل مدا قدالوا

فاقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والغضدب طادرب فدي وجهده فقدال مدا تر ددوو مدن علدي مدا تر ددوو
مدن علددي مدا تر دددوو مدن علددي إو عليدا منددي وأندا مندده و دو ولددي دل مددؤمن باددي قددال أبدو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

جا ر بن سليماو

[  ] 3713حدددانا محمددد ب ددن بشددار ح دددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا ش ددع ة عددن سددلمة ب ددن هيددل ق ددال
سماج أبا الط يل طحدث عن أبدي سدر حة أو ز دد بدن أرقدم شد شدع ة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

قال من نج مواله فالي مواله قال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح وقدد روب شدع ة دذا الحددب

عن ميموو أبي عبد هللا عن ز دد بدن أرقدم عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وأبدو سدر حة دو حذط دة بدن

أسيد الغ اري صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم

[  ] 3714ح دددانا أب ددو الخط دداب ز دداد ب ددن طحي ددى ال ص ددري ح دددانا أب ددو عت دداب س ددهل ب ددن حم دداد ح دددانا
المختار بن ندافع حددانا أبدو حيداو التيمدي عدن أبيده عدن علدي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
رحم هللا أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتدق بدالال مدن مالده رحدم هللا عمدر طقدول الحدق
ومو دداو م د ار تر دده الحددق ومددا لدده صدددبق رحددم هللا عطمدداو تسددتحييه المالئكددة رحددم هللا عليددا اللهددم أدر
الحق ماه حي

دار قال أبو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن دذا الوجده والمختدار بدن ندافع

شيد بصري طير الغرائب وأبو حياو التيمي اسمه طحيى بن سايد بن حياو التيمي وفي و و اقة
[  ] 3715حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا أبددي عددن شددر عددن منصددور عددن ر اددي بددن ح دراح حدددانا
علدي بدن أبدي طالدب بالرح دة قدال لمدا داو بدوم الحدببيدة خدرق إليندا نداح مدن المشدر ين فديهم سدهيل بدن
عمددرو وأندداح مددن رهسدداء المشددر ين فقددالوا طددا رسددول هللا خددرق إلي د ندداح مددن أبنائنددا ومخواننددا وأرقائنددا
وليل لهم فقه في الدبن ومنما خرجوا ف ار ار من أموالندا وضدياعنا فداردد م إليندا قدال فد و لدم طكدن لهدم فقده

فدي الدددبن سددن قههم فقددال النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم طددا ماشددر قدر ل لتنددتهن أو لي اددطن هللا علدديكم مددن
طضرب رقابكم بالسيف على الدبن قد امتحن هللا قل ده علدى اإلطمداو قدالوا مدن دو طدا رسدول هللا فقدال لده

أبددو بكددر مددن ددو طددا رسددول هللا وقددال عمددر مددن ددو طددا رسددول هللا قددال ددو خاصددف الناددل و دداو أعطددى
عليددا نالدده طخصد ها اددم الت ددج إلينددا علددي فقددال إو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال مددن ددذب علددي
متامدا فليتبوأ مقاده من النار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب ال نارفده إال مدن حددب

ر اي عن علي وسماج الجارود طقول سماج و ياا طقول لم طكذب ر اي بن حراح فدي اإلسدالم ذبدة
وأخبرنددي محمددد بددن إسددماعيل عددن عبددد هللا بددن أبددي ا سددود قددال سددماج عبددد الددرحمن بددن مهدددي طقددول
منصور بن الماتمر أابج أ ل الكوفة
باب
[  ] 3716حدانا ساياو بن و يع حدانا أبي عن إسرائيل وحددانا محمدد بدن إسدماعيل حددانا عبيدد هللا

بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاو عن البراء بن عازب أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لالدي
بن أبي طالب أنج مني وأنا من وفي الحدب

قصة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3717حدانا قتي ة حدانا جا ر بدن سدليماو عدن أبدي داروو عدن أبدي سدايد الخددري قدال إندا ندا
لنارب المنافقين نحن ماشر ا نصار ب غضهم علي بن أبي طالدب قدال دذا حددب
من حدب

لر دب إنمدا نارفده

أبي اروو وقد تكلم شع ة في أبي اروو وقد روي ذا عن ا عمل عن أبدي صدالح عدن

أبددي سددايد حدددانا واصددل بددن عبددد ا علددى حدددانا محمددد بددن فضدديل عددن عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أبددي

النصر عن المساور الحميري عن أمه قالج دخلج على أم سلمة فسدماتها تقدول داو رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم طقددول ال طحددب عليددا منددافق وال ب غضدده مددؤمن قددال وفددي ال دداب عددن علددي و ددذا حدددب

حسن لر ب من ذا الوجه وعبد هللا بن عبد الرحمن و أبو نصر الوراو وروب عنه ساياو الطوري
[  ] 3718حددانا إسدماعيل بددن موسدى ال د اري بدن بندج السدددي حددانا شددر عدن أبدي ر ياددة عدن بددن
بر دة عن أبيده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو هللا أمرندي بحدب أر ادة وأخبرندي أنده طحدبهم
قيددل طددا رسددول هللا سددمهم لنددا قددال علددي مددنهم طقددول ذل د االاددا وأبددو ذر والمقددداد وسددلماو أمرنددي بحددبهم
وأخبرني أنه طحبهم قال ذا حدب

حسن ال نارفه إال من حدب

شر

[  ] 3719حدانا إسدماعيل بدن موسدى حددانا شدر عدن أبدي إسدحاو عدن ح شدي بدن جندادة قدال قدال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي مني وأنا من علي وال بؤدي عندي إال أندا أو علدي قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3720حدانا بوسف بن موسى القطداو ال غددادي حددانا علدي بدن قدادم حددانا علدي بدن صدالح بدن
حيددي عددن حكدديم بددن جبيددر عددن جميددع بددن عميددر التيمددي عددن بددن عمددر قددال اخددى رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقدال طدا رسدول هللا اخيدج بدين أصدحاب ولدم تدؤاخ بيندي
و ددين أحددد فقددال لدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أنددج أخددي فددي الدددنيا وارخ درة قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن لر ب وفي ال اب عن ز د بن أبي أوفى

[  ] 3721حددانا سداياو بددن و يدع حددانا عبيددد هللا بدن موسدى عددن عيسدى بدن عمددر عدن السددي عددن

أنل بن مال قال او عند النبي صلى هللا عليه وسلم طيدر فقدال اللهدم ائتندي باحدب خلقد إليد طاكدل
ماي ذا الطيدر فجداء علدي فاكدل ماده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

لر دب ال نارفده مدن حددب

السددي

إال من ذا الوجه وقد روي من لير وجه عن أنل وعيسى بدن عمدر دو دوفي والسددي إسدماعيل بدن
عبد الرحمن وسمع من أنل بن مال ورأب الحسدين بدن علدي واقده شدع ة وسداياو الطدوري و ازئددة وواقده

طحيى بن سايد القطاو
[  ] 3722حدددانا خددالد بددن أسددلم ال غدددادي حدددانا النضددر بددن شددميل أخبرنددا عددوب عددن عبددد هللا بددن

عمددرو بددن نددد الجملددي قددال قددال علددي نددج إذا سددالج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أعطدداني ومذا
سكج ابتدأني قال ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 3723حدانا إسماعيل بن موسى حددانا محمدد بدن عمدر بدن الرومدي حددانا شدر عدن سدلمة بدن
كهيل عن سو د بن ل لة عن الصنابحي عن علي رضى هللا تادالى عنده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا
عليده وسددلم أندا دار الحكمددة وعلدي بابهددا قدال ددذا حددب

لر ددب منكدر وروب باضددهم دذا الحدددب

ش ددر ولدددم بدددذ روا فيددده عدددن الص ددنابحي وال نادددرب دددذا الحددددب
الصنابحي وال نارب ذا الحدب

عن واحد من الطقات عن شر

عددن

عدددن ش ددر ولدددم بدددذ روا فيد دده عد ددن

وفي ال اب عن بن ع اح

[  ] 3724حددانا قتي ددة حدددانا حداتم بددن إسددماعيل عدن بكيددر بددن مسدمار عددن عددامر بدن سدداد بددن أبددي

وقا

عدن أبيده قدال أمدر مااو دة بدن أبدي سداياو سدادا فقدال مدا طمناد أو تسدب أبدا تدراب قدال أمدا مدا

ذ رت االاا قالهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلدن أسد ه و تكدوو لدي واحددة مدنهن أحدب إلدي مدن

حمر النام سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول لالدي وخل ده فدي بادا مغاز ده فقدال لده علدي

طددا رسددول هللا تخل نددي مددع النسدداء والصددبياو فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أمددا ترضددى أو تكددوو
منددي بمن لددة دداروو مددن موسددى إال أندده ال نبددوة بادددي وسددماته طقددول بددوم خيبددر عطددين ال ارطددة رجددال

طحب هللا ورسوله و ح ه هللا ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادع لي عليا فاتاه و ه رمدد ف صدق فدي عينده
فدفع الراطة إليده ف دتح هللا عليده وأن لدج دذه ا رطدة قدل ل تادالوا نددع أبناءندا وأبنداءكم و ارطدة دعدا رسدول
هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عليددا وفاطمددة وحسددنا وحسددينا فقددال اللهددم دؤالء أ لددي قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 3725حدددانا عبددد هللا بددن أبددي ز دداد حدددانا ا حددو
إسدحاو عدن أبددي إسدحاو عدن البدراء قدال باد

بددن ج دواب أبددو الج دواب عددن بددونل بددن أبددي

النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم جيشدين وأمددر علدى أحددد ما

علددي بددن أبددي طالددب وعلددى ارخددر خالددد بددن الوليددد وقددال إذا دداو القتددال فالددي قددال فددافتتح علددي حصددنا

فاخددذ مندده جار ددة فكتددب ماددي خالددد تابددا إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم طشددي بدده قددال فق ددمج علددى

النبدي صدلى هللا عليده وسددلم فقد أر الكتداب فتغيددر لونده ادم قدال مددا تدرب فدي رجددل طحدب هللا ورسدوله و ح دده

هللا ورسوله قال قلج أعوذ باهلل مدن لضدب هللا ولضدب رسدوله ومنمدا أندا رسدول فسدكج قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 3726حدانا علي بن المنذر الكدوفي حددانا محمدد بدن فضديل عدن ا جلدح عدن ال يدر عدن جدابر

قال دعا رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم عليدا بدوم الطدائف فانتجداه فقدال النداح لقدد طدال نجدواه مدع بدن
عمدده فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا انتجيتدده ولكددن هللا انتجدداه قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن لر ب ال نارفه إال مدن حددب

ا جلدح وقدد رواه ليدر بدن فضديل أطضدا عدن ا جلدح وماندى قولده

ولكن هللا أنتجاه طقول هللا أمرني أو أنتجي ماه
[  ] 3727حدانا علي بن المنذر حددانا محمدد بدن فضديل عدن سدالم بدن أبدي ح صدة عدن عطيدة عدن
أبي سايد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لالي طدا علدي ال طحدل حدد طجندب فدي دذا المسدجد
ليددري وليددره قددال علددي بددن المنددذر قلددج لض درار بددن صددرد مددا مانددى ددذا الحدددب

طسددتطرقه جن ددا ليددري وليددره قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
وسمع مني محمد بن إسماعيل ذا الحدب

قددال ال طحددل حددد

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده

فاستغر ه

[  ] 3728حدانا إسدماعيل بدن موسدى حددانا علدي بدن عدابل عدن مسدلم المالئدي عدن أندل بدن مالد
قال با

النبي صلى هللا عليه وسلم بوم اإلاندين وصدلى علدي بدوم الطالاداء قدال أبدو عيسدى وفدي ال داب

عن علي و ذا حددب

لر دب ال نارفده إال مدن حددب

وقد روي ذا عن مسلم عن ح ة عن علي نحو ذا

ا عدور ومسدلم ا عدور لديل عندد م بدذل القدوي

[  ] 3729حدددانا خددالد بددن أسددلم أبددو بكددر ال غدددادي حدددانا النضددر بددن شددميل أخبرنددا عددوب ا ع اربددي
عن عبد هللا بن عمرو بدن ندد الجملدي قدال قدال علدي ندج إذا سدالج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

أعطدداني ومذا سددكج ابتدددأني قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده وفددي ال دداب عددن

جابر وز د بن أسلم وأبي ر رة وأم سلمة
[  ] 3730حددانا محمدود بددن لديالو حدددانا أبدو أحمددد حددانا شددر عدن عبددد هللا بدن محمددد بدن عقيددل

عن جابر بن عبد هللا أو النبي صلى هللا عليه وسلم قال لالي أنج مندي بمن لدة داروو مدن موسدى إال
أنه ال نبي بادي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه وفي ال اب عدن سداد وز دد بدن

أرقم وأبي ر رة وأم سلمة
[  ] 3731حددانا القاسدم بدن دبندار الكدوفي حددانا أبدو نعديم عدن عبدد السدالم بدن حدرب عدن طحيدى بددن

سايد عدن سدايد بدن المسديب عدن سداد بدن أبدي وقدا

أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لالدي أندج

مني بمن لة اروو من موسى إال أنه ال نبي بادي قال ذا حدب
ساد عن النبي صلى هللا عليه وسلم و ستغرب ذا الحدب

حسن وقد روي مدن ليدر وجده عدن

من حدب

طحيى بن سايد ا نصاري

[  ] 3732حدددانا محمددد بددن حميددد الدرازي حدددانا إبدراييم بددن المختددار عددن شددع ة عددن أبددي طحيددى عددن

عمدرو بددن ميمدوو عددن بدن ع دداح أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم أمدر بسددد ا بدواب إال بدداب علددي
قال ذا حدب

لر ب ال نارفه عن شع ة بهذا اإلسناد إال من ذا الوجه

[  ] 3733حدانا نصر بدن علدي الجهضدمي حددانا علدي بدن جا در بدن محمدد بدن علدي أخبرندي أخدي
موسددى ب د ن جا ددر بددن محمددد عددن أبيدده جا ددر بددن محمددد عددن أبيدده محمددد بددن علددي عددن أبيدده علددي بددن
الحسددين عددن أبيدده عددن جددده علددي بددن أبددي طالددب أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أخددذ بيددد حسددن
وحسين فقال من أحبني وأحب ذبن وأبا ما وأمهما او ماي فدي درجتدي بدوم ال يامدة قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه من حدب

جا ر بن محمد إال من ذا الوجه

[  ] 3734حدانا محمد بن حميدد حددانا إبدراييم بدن المختدار عدن شدع ة عدن أبدي بلدج عدن عمدرو بدن

ميمددوو عددن بددن ع دداح قددال أول مددن صددلى علددي قددال ددذا حدددب
حدب

شع ة عدن أبدي بلدج إال مدن حددب

لر ددب مددن ددذا الوجدده ال نارفدده مددن

محمدد بدن حميدد وأبدو بلدج اسدمه طحيدى بدن سدليم وقدد اختلدف

أ ل الالم في ذا فقال باضهم أول من أسلم أبو بكر الصدبق وقال باضدهم أول مدن أسدلم علدي وقدال
باددا أ ددل الالددم أول مددن أسددلم مددن الرجددال أبددو بكددر وأسددلم علددي و ددو لددالم بددن امدداو سددنين وأول مددن

أسلم من النساء خدطجة
[  ] 3735حدددانا م حمددد بددن بشددار ومحمددد بددن المطنددى قدداال حدددانا محمددد بددن جا ددر حدددانا شددع ة بددن
عمرو بن مرة عن أبي حم ة رجل من ا نصار قال سماج ز د بدن أرقدم طقدول أول مدن أسدلم علدي قدال
عمرو بن مرة فذ رت ذلد إلبدراييم النخادي فقدال أول مدن أسدلم أبدو بكدر الصددبق قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح وأبو حم ة اسمه طلحة بن ب د

[  ] 3736ح دددانا عيس ددى ب ددن عطم دداو ب ددن أخ ددي طحي ددى ب ددن عيس ددى ح دددانا أب ددو عيس ددى الرمل ددي ع ددن

ا عمددل عددن عدددي بددن اابددج عددن زر بددن حبدديل عددن علددي قددال لقددد عهددد إلددي النبددي ا مددي صددلى هللا
عليه وسلم أنده ال طح د إال مدؤمن وال ب غضد إال مندافق قدال عددي بدن اابدج أندا مدن القدرو الدذي دعدا
حسن صحيح

لهم النبي صلى هللا عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب

[  ] 3737حددانا محمدد بدن بشدار و اقدوب بدن إبدراييم عددن أبدي الجدراي حدداني جدابر بدن صدبيح قددال

حددداتني أم ش دراحيل قالددج حددداتني أم عطيددة قالددج با د

النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم جيشددا فدديهم علددي

قالج فس ماج النبي صلى هللا عليه وسلم و و رافع بدطه طقول اللهم ال تمتني حتدى تر ندي عليدا قدال أبدو
عيسى ذا حدب

حسن لر ب إنما نارفه من ذا الوجه

باب مناقب طلحة بن عبيد هللا رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3738حدانا أبو سايد ا شج حدانا بدونل بدن بكيدر عدن محمدد بدن إسدحاو عدن طحيدى بدن ع داد
بن عبد هللا بن ال ير عن أبيه عن جده عبد هللا بن ال يدر عدن ال يدر قدال داو علدى رسدول هللا صدلى
هللا عليده وسدلم بدوم أحددد درعداو فدنها إلدى صددخرة فلدم طسدتطع فاقادد تحتدده طلحدة فصداد النبدي صددلى

هللا عليده وسدلم اسددتوب علدى الصددخرة فقدال سدماج النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم طقدول أوجددب طلحدة قددال
أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3739حدانا قتي ة حدانا صالح بن موسى الطلحي مدن ولدد طلحدة بدن عبيدد هللا عدن الصدلج بدن

دبنار عن أبي نضرة قال قال جابر بن عبدد هللا سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول مدن سدره
أو بن ددر إلددى شددهيد طمشددي علددى وجدده ا ر
حددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

صالح بن موسى من قبل ح هما

فلين ددر إلددى طلحددة بددن عبيددد هللا قددال أبددو عيسددى ددذا

الصددلج وقددد تكلددم باددا أ ددل الالددم فددي الصددلج بددن دبنددار وفددي

[  ] 3740حددانا عبددد القدددوح بددن محمددد الاطددار ال صددري حددانا عمددرو بددن عاصددم عددن إسددحاو بددن
طحيى ب ن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال دخلج على مااو دة فقدال أال أبشدره سدماج رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم طقول طلحة ممن قضى نح ه قال دذا حددب
إال من ذا الوجه

لر دب ال نارفده مدن حددب

مااو دة

[  ] 3741حدانا أبدو سدايد ا شدج حددانا أبدو عبدد الدرحمن بدن منصدور الاند ي عدن ع دة بدن علقمدة

اليشددكري قددال سددماج علددي بددن أبددي طالددب قددال سددماج أذنددي مددن فددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
و و طقول طلحة وال ير جاراي في الجنة قال ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 3742حدانا محمد بن إسماعيل حدانا أبو ر دب محمدد بدن الادالء حددانا بدونل بدن بكيدر حددانا
طلحددة بددن طحيددى عددن موسددى وعيسددى ابنددي طلحددة عددن أبيهمددا طلحددة أو أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا

عليدده وسددلم قددالوا ع اربددي جا ددل سددله عمددن قضددى نح دده مددن ددو و ددانوا ال طجترئددوو ددم علددى مسددالته
بوقرونه و هابونه فساله ا عرابي فاعر

عنه ام ساله فاعر

عنه ام إني اطلادج مدن بداب المسدجد

وعلدي ايدداب خضدر فلمددا رانددي رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم قددال أبدن السددائل عمددن قضدى نح دده قددال
ا عرابي أنا طا رسول هللا قال ذا ممن قضى نح ده قدال أبدو عيسدى دذا حددب

إال مددن حدددب

حسدن لر دب ال نارفده

أبددي ر ددب عددن بددونل بددن بكيددر وقددد رواه ليددر واحددد مددن ددار أ ددل الحدددب

كر ب بهذا الحدب

عددن أبددي

وسماج محمد بن إسماعيل طحدث بهذا عن أبي ر ب ووضاه في تاب ال وائد

باب مناقب ال ير بن الاوام رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3743حدانا نداد حددانا عبددة عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن ال يدر عدن ال يدر
قددال جمددع لددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أبو دده بددوم قر ددة فقددال بددابي وأمددي قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3744حدانا أحمد بن منيدع حددانا مااو دة بدن عمدرو حددانا ازئددة عدن عاصدم عدن زر عدن علدي

رضدى هللا تادالى عنده قددال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم إو لكدل نبددي حوار دا ومو حدواري ال يدر
بدن الادوام قددال ددذا حدددب

حسدن صددحيح و قددال الحدواري ددو الناصددر سدماج بددن أبددي عمددر طقددول قددال

ساياو بن عيينة الحواري و الناصر

باب
[  ] 3745حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود الح ددري وأبددو نعدديم عددن سدداياو عددن محمددد بددن
المنكدددر عددن جددابر رضددى هللا تاددالى عندده قددال سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول إو لكددل

نبي حوار ا ومو حواري ال ير بن الاوام وزاد أبو نعيم فيده بدوم ا حد اب قدال مدن طاتيندا بخبدر القدوم قدال
ال ير أنا قالها االاا قال ال ير أنا قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3746حدانا قتي ة حددانا حمداد بدن ز دد عدن صدخر بدن جو ر دة عدن شدام بدن عدروة قدال أوصدى

ال ير إلى ابنه عبد هللا صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إال وقد جري مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم حتى انتهى ذاه إلى فرجه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من حدب

حماد بن ز د

باب مناقب عبد الرحمن بن عوب رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3747حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن عبددد الددرحمن بددن حميددد عددن أبيدده عددن عبددد
الرحمن بن عوب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمدر فدي الجندة وعطمداو
في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وال ير في الجنة وعبد الرحمن بن عوب فدي الجندة وسداد
في الجنة وسايد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراي في الجندة أخبرندا أبدو مصداب قدراءة عدن عبدد الا د
بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحدوه ولدم بدذ ر فيده عدن

عبد الرحمن بن عوب قدال وقدد روي دذا الحددب

عدن عبدد الدرحمن بدن حميدد عدن أبيده عدن سدايد بدن

ز د عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا و ذا أصح من الحدب

ا ول

[  ] 3748حددانا صدالح بدن مسدمار المدروزي حددانا بدن أبدي فددط عدن موسدى بدن طاقدوب عدن عمدر
بن سايد عن عبد الرحمن بن حميدد عدن أبيده أو سدايد بدن ز دد حداده فدي ن در أو رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم قددال ع ش درة فددي الجنددة أبددو بكددر فددي الجنددة وعمددر فددي الجنددة وعطمدداو وعلددي وال يددر وطلحددة
وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسداد بدن أبدي وقدا

قدال فادد دؤالء التسداة وسدكج عدن الااشدر فقدال القدوم

ننشددده هللا طددا أبددا ا عددور مددن الااشددر قددال نشدددتموني بدداهلل أبددو ا عددور فددي الجنددة قددال أبددو عيسددى أبددو
ا عور و سايد بن ز د بن عمرو بن نوفل وسماج محمدا طقول و أصح من الحدب

ا ول

[  ] 3749حدانا قتي دة حددانا بكدر بدن مضدر عدن صدخر بدن عبدد هللا عدن أبدي سدلمة عدن عائشدة أو
رسد ددول هللا صد ددلى هللا عليددده وسدددلم ددداو طقد ددول إو أمد ددر ن ممدددا بهمند ددي باددددي ولدددن طصد ددبر علد دديكن إال

الصابروو قال ام تقول عائشة فسقى هللا أباه من سلسبيل الجنة تر د عبد الدرحمن بدن عدوب و داو قدد
وصددل أزواق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بمددا طقددال ب ا د

لر ب

بددار اين أل ددا قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح

[  ] 3750حددانا أحمددد بددن عطمدداو ال صددري ومسددحاو بددن إبدراييم بددن حبيددب ال صددري حدددانا ندديل بددن

أنل عن محمد بن عمدر عدن أبدي سدلمة أو عبدد الدرحمن بدن عدوب أوصدى بحذط دة مهدات المدؤمنين
با

بار امائة ألف قال ذا حدب

باب مناقب ساد بن أبي وقا

حسن لر ب

رضى هللا تاالى عنه

[  ] 3751حدددانا رجدداء بددن محمددد الادددوي حدددانا جا ددر بددن عددوو عددن إسددماعيل بددن أبددي خالددد عددن
ندديل بددن أبددي ح دازم عددن سدداد أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال اللهددم اسددتجب لسدداد إذا دعدداه
قددال أبددو عيسددى وقددد روي ددذا الحدددب

عددن إسددماعيل عددن ندديل أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال

اللهم استجب لساد إذا دعاه و ذا أصح
[  ] 3752حددانا أبددو ر دب وأبددو سدايد ا شددج قداال حدددانا أبدو أسددامة عدن مجالددد عدن عددامر الشددابي
عددن جددابر بددن عبددد هللا قددال أقبددل سدداد فقددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ددذا خددالي فليرنددي امددره خالدده
قال ذا حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

مجالدد و داو سداد بدن أبدي وقدا

مدن بندي ز درة

و انج أم النبي صلى هللا عليه وسلم من بني ز رة فلذل قال النبي صلى هللا عليه وسلم ذا خالي

[  ] 3753حدددانا الحسددن بددن الص د اي الب د ار حدددانا سدداياو بددن عيينددة عددن علددي بددن ز ددد و حيددى بددن
سايد سماا سايد بن المسيب طقول قال علدي مدا جمدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أبداه وأمده حدد

إال لسدداد قددال لدده بددوم أحددد أرم فددداه أبددي وأمددي وقددال لدده أرم أبهددا الغددالم الح د ور قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن وقد روي لير واحد ذا الحدب

عن طحيى بن سايد عن سايد بن المسيب عن ساد

[  ] 3754حدانا قتي ة حددانا الليد
بن المسيب عن ساد بن أبي وقا
ددذا حدددب

بدن سداد وعبدد الا د بدن محمدد عدن طحيدى بدن سدايد عدن سدايد
قال جمع لي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أبو ده بدوم أحدد قدال

حسددن صددحيح وقددد روي ددذا الحدددب

عددن عبددد هللا بددن شددداد بددن الهدداد عددن علددي بددن أبددي

طالب عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3755حدانا بذل محمود بن ليالو حدانا و يع حدانا ساياو عن ساد بن إبدراييم عدن عبدد هللا
بددن شددداد عددن عل دي بددن أبددي طالددب قددال مددا سددماج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ط دددي أحدددا بابو دده إال
لساد ف ني سماته طقول بوم أحد ارم ساد فداه أبي وأمي قال ذا حدب
[  ] 3756حدانا قتي ة حدانا اللي

صحيح

عن طحيى بدن سدايد عدن عبدد هللا بدن عدامر بدن ر يادة أو عائشدة

قالدج سددهر رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم مقدمدده المدبندة ليلددة قددال ليدج رجددال صدالحا طحرسددني الليلددة
قالج فبينا نحن ذل سمانا خشخشة السالي فقدال مدن دذا فقدال سداد بدن أبدي وقدا

فقدال لده رسدول

هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا جداء بد فقدال سداد وقدع فدي ن سدي خدوب علدى رسدول هللا صدلى هللا عليدده
وسلم فج ج أحرسه ف دعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ام نام قال ذا حدب

حسن صحيح

باب مناقب سايد بن ز د بن عمرو بن ن يل رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3757حددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شديم أخبرنددا حصددين عددن ددالل بدن طسدداب عددن عبددد هللا بددن
رددالم المددازني عددن سددايد بددن ز ددد بددن عمددرو بددن ن يددل أندده قددال أشددهد علددى التسدداة أنهددم فددي الجنددة ولددو
شدهدت علددى الااشددر لددم اادم قيددل و يددف ذلد قدال نددا مددع رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم بحدراء فقددال

اابددج حدراء ف ندده لدديل عليد إال نبددي أو صدددبق أو شددهيد قيددل ومددن ددم قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم وأبدو بكدر وعمدر وعطمداو وعلدي وطلحدة وال يدر وسداد وعبدد الدرحمن بدن عدوب قيدل فمدن الااشدر
قال أنا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وقد روي من ليدر وجده عدن سدايد بدن ز دد عدن النبدي

صددلى هللا عليدده وسددلم ح دددانا أحمددد بددن منيددع ح دددانا الحجدداق بددن محمددد ح ددداني شددع ة عددن الحددر ب ددن

الص اي عن عبد الرحمن بن ا خنل عن سايد بن ب دد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه بمانداه
قال ذا حدب

حسن

باب مناقب الع اح بن عبد المطلب رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3758حددانا قتي دة حددانا أبدو عواندة عدن ب دد بدن أبدي ز داد عدن عبدد هللا بدن الحدرث حدداني عبدد
المطلددب بددن ر ياددة بددن الحددارث بددن عبددد المطلددب أو الع دداح بددن عبددد المطلددب دخددل علددى رسددول هللا
صددلى هللا عليدده وسددلم مغض د ا وأنددا عنددده فقددال مددا ألض د

قددال طددا رسددول هللا مددا لنددا ولقددر ل إذا تالق دوا

بينهم تالقوا بوجوه م شدرة ومذا لقوندا لقوندا بغيدر ذلد قدال فغضدب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حتدى
أحمدر وجهده ادم قدال والدذي ن سدي بيدده ال بددخل قلدب رجدل اإلطمداو حتدى طحد كم هلل ولرسدوله ادم قدال طددا
أبها الناح من اذب عمي فقد اذاني ف نما عم الرجل صنو أبيه قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3759حددانا القاسددم بددن دبنددار الكددوفي حدددانا عبيددد هللا عددن إسدرائيل عددن عبددد ا علددى عددن سددايد

بددن جبيددر عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الع دداح منددي وأنددا مندده قددال ددذا
حدب

حسن صحيح لر ب ال نارفه إال من حدب

إسرائيل

[  ] 3760حددانا أحمددد بدن إبدراييم الددورقي حدددانا و ددب بدن جر ددر حدداني أبددي قدال سددماج ا عمددل

طحدددث عددن عمددرو بددن مدرة عددن أبددي ال ختددري عددن علددي أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لامددر فددي
الع اح إو عم الرجل صنو أبيه و او عمر تكلم في صدقته قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3761حدانا أحمد بن إبراييم الدورقي حدانا ش ابة حدانا ورقاء عدن أبدي ال نداد عدن ا عدرق عدن
أبي ر رة أو رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم قدال الع داح عدم رسدول هللا ومو عدم الرجدل صدنو أبيده أو
من صنو أبيه ذا حدب

حسن صحيح لر ب ال نارفه من حدب

أبي ال ناد إال من ذا الوجه

[  ] 3762حدددانا إب دراييم بددن سددايد الجددو ري حدددانا عبددد الو دداب بددن عطدداء عددن اددور بددن ب ددد عددن
مكحددول عددن حذط ددة عددن بددن ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم للع دداح إذا دداو لددداة
اإلانين فاتني أنج وولدده حتدى أدعدو لد بددعوة بن اد هللا بهدا وولدده فغددا ولددونا ماده وأل سدنا سداء
اددم قددال اللهددم أل ددر للع دداح وولددده مغ درة رددا رة و اطندده ال تغددادر ذن ددا اللهددم أح دده فددي ولددده قددال ددذا

حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

باب مناقب جا ر بن أبي طالب رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3763حدانا علي بن حجر أخبرنا عبد هللا بن جا ر عدن الادالء بدن عبدد الدرحمن عدن أبيده عدن
أبي ر رة قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أربدج جا د ار ططيدر فدي الجندة مدع المالئكدة قدال دذا
حدب

لر ب من حدب

أبي ر رة ال نارفه إال من حدب

عبد هللا جا در وقدد ضدا ه طحيدى بدن مادين

وليره وعبد هللا بن جا ر و والد علي بن المدبني وفي ال اب عن بن ع اح
[  ] 3764حدانا محمد بن بشدار حددانا عبدد الو داب حددانا خالدد الحدذاء عدن عكرمدة عدن أبدي ر درة
قدال مدا احتدذب الناددال وال أنتادل وال ر دب المطاطددا وال ر دب الكدور بادد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم
أفضل من جا ر بن أبي طالب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب والكور الرحل

[  ] 3765حددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا عبيددد هللا بددن موسدى عددن إسدرائيل عددن أبددي إسددحاو عددن
البراء بن عدازب أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لجا در بدن أبدي طالدب أشدبهج خلقدي وخلقدي وفدي
الحدب

نحوه

قصة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح حدانا ساياو بن و يدع حددانا أبدي عدن إسدرائيل

[  ] 3766حدددانا أبددو سددايد ا شددج حدددانا إسددماعيل بددن إب دراييم أبددو طحيددى التيمددي حدددانا إب دراييم أبددو

إسدحاو المخ ومددي عددن سدايد المقبددري عددن أبددي ر درة قددال إو نددج سددال الرجدل مددن أصددحاب النبددي
صددلى هللا عليدده وسددلم عددن ارطددات مددن الق دراو أنددا أعلددم بهددا مندده مددا أسدداله إال ليطامنددي شددي ا فكنددج إذا
سالج جا ر بن أبي طالب لم طجبني حتى بذ ب بي إلدى من لده فيقدول الم أرتده طدا أسدماء أطاميندا شدي ا

ف د ذا أطامتنددا أجددابني و دداو جا ددر طحددب المسدداكين و جلددل إلدديهم و حددداهم و حداوندده فكدداو رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم طكنيده بدابي المسداكين قدال أبدو عيسدى دذا حددب
و إبراييم بن ال ضل المدني وقد تكلم فيه باا أ ل الحدب

لر دب وأبدو إسدحاو المخ ومدي

من قبل ح ه وله لرائب

[  ] 3767حدانا أبو أحمد حاتم بن سيار المدروزي حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن بدن عجدالو
عن ب د بن قسيط عن أبي سلمة عن أبي ر رة قال نا ندعو جا در بدن أبدي طالدب رضدى هللا تادالى

عنده أبددا المسداكين فكنددا إذا أتينداه قر نددا إليده مددا حضدر فاتيندداه بومدا فلددم طجدد عنددده شدي ا فدداخرق جدرة مددن

عسدل فكسددر ا فجالنددا نلاددق منهددا قدال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر دب مددن حدددب

أبددي سددلمة عددن

أبي ر رة
باب مناقب الحسن والحسين عليهما السالم
[  ] 3768حددانا محمدود بددن لديالو حدددانا أبدو داود الح دري عددن سداياو عددن ب دد بدن أبددي ز داد عددن

بددن أبددي ناددم عددن أبددي سددايد الخدددري رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
الحسددن والحسددين سدديدا شد اب أ ددل الجنددة حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا جر ددر ومحمددد بددن فضدديل عددن

ب د نحوه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح وابن أبي نام و عبد الرحمن بدن أبدي نادم ال جلدي

الكوفي و كنى أبا الحكم
[  ] 3769حدانا ساياو بن و يع وعبد بن حميد قاال حددانا خالدد بدن مخلدد حددانا موسدى بدن طاقدوب
ال ماددي عددن عبددد هللا بددن أبددي بكددر بددن ز ددد بددن المهدداجر أخبرنددي مسددلم بددن أبددي سددهل الن ددال أخبرنددي
الحسن بن أسامة بن ز د أخبرني أبدي أسدامة بدن ز دد قدال طرقدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ذات ليلدة
فددي باددا الحاجددة فخددرق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم و دو مشددتمل علددى شدديء ال أدري مددا ددو فلمددا

فرلج من حاجتي قلج مدا دذا الدذي أندج مشدتمل عليده قدال فكشد ه فد ذا حسدن وحسدين عليهمدا السدالم
على ور يه فقال ذاو ابناي وابنا ابنتدي اللهدم إندي أحبهمدا فاحبهمدا وأحدب مدن طحبهمدا قدال دذا حددب

حسن لر ب

[  ] 3770حدانا ع ة بن مكرم الامي حدانا و ب بن جر ر بن حازم حدانا أبي عن محمدد بدن أبدي

طاقوب عن عبد الرحمن بن أبي نام أو رجال من أ ل الادراو سدال بدن عمدر عدن دم ال ادو
الطدوب فقددال بددن عمددر ان ددروا إلدى ددذا طسددال عددن دم ال اددو

طصديب

وقدد قتلدوا بددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم وسماج رسول هللا طقول إو الحسن والحسين ما ر حانتاي من الدنيا قال أبدو عيسدى دذا حددب

صددحيح وقددد رواه شددع ة ومهدددي بددن ميمددوو عددن محمددد بددن أبددي طاقددوب وقددد روي عددن أبددي ر درة عددن

النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه

[  ] 3771حدددانا أبددو سددايد ا شددج حدددانا أبددو خالددد ا حمددر حدددانا رز ددن قددال حددداتني سددلمى قالددج

دخلج على أم سلمة و ي ت كي فقلدج مدا ب كيد قالدج أربدج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم تاندي فدي
المنددام وعلددى أرسدده ولحيتدده الت دراب فقلددج مددا ل د طددا رسددول هللا قددال شددهدت قتددل الحسددين ان ددا قددال ددذا
حدب

لر ب

[  ] 3772حدانا أبو سايد ا شج حدانا ع ة بن خالدد حدداني بوسدف بدن إبدراييم أنده سدمع أندل بدن
مال طقول سد ل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أي أ دل بيتد أحدب إليد قدال الحسدن والحسدين و داو
طقددول ل اطمددة أدعددي أبنددي فيشددمهما و ضددمهما إليدده قددال ددذا حدددب

أنل

لر ددب مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

[  ] 3773حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا ا نصدداري محمددد بددن عبددد هللا ح ددانا ا شددا

ددو بددن عبددد

الملد عدن الحسدن عدن أبدي بكدرة قدال صدداد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم المنبدر فقدال إو أبندي ددذا
سيد طصلح هللا على بدطه ف تين ع يمتين قال ذا حدب
[  ] 3774حدانا الحسين بدن حر د

حسن صحيح طاني الحسن بن علي

حددانا علدي بدن حسدين بدن واقدد حدداني أبدي حدداني عبدد هللا بدن

بر دددة ق ددال س ددماج أب ددي بر دددة طق ددول دداو رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم طخطبن ددا إذ ج دداء الحس ددن
والحسددين عليهمددا الس ددالم عليهمددا قميصدداو أحمد دراو طمشددياو و اط دراو فند د ل رسددول هللا صددلى هللا علي دده
وسلم من المنبر فحملهما ووضاهما بين بدطه ام قدال صددو هللا ل إنمدا أمدوالكم وأوالد دم فتندة و فن درت
إلددى ددذبن الصددبيين طمشددياو و اط دراو فلددم أصددبر حتددى قطاددج حدددبطي ورفاتهمددا قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب إنما نارفه من حدب

الحسين بن واقد

[  ] 3775حدانا الحسن بن عرفة حددانا إسدماعيل بدن عيداح عدن عبدد هللا بدن عطمداو بدن خيدطم عدن
سايد بن راش د عن طالى بن مرة قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حسدين مندي وأندا مدن حسدين
أحب هللا من أحب حسينا حسين س ط مدن ا سد اط قدال أبدو عيسدى دذا حددب
حدب

حسدن ومنمدا نارفده مدن

عبد هللا بن عطماو بن خطيم وقد رواه لير واحد عن عبد هللا بن عطماو بن خيطم

[  ] 3776حدانا محمد بن طحيى حددانا عبدد الدرزاو عدن مامدر عدن ال دري عدن أندل بدن مالد قدال

لم طكن منهم أحد أش ه برسول هللا من الحسن بن علي قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3777حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا طحيددى بددن سددايد حدددانا إسددماعيل بددن أبددي خالددد عددن أبددي
جحي ددة قددال أربددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و دداو الحسددن بددن علددي طشددبهه ددذا حدددب

حسددن

صحيح قال وفي ال اب عن أبي بكر الصدبق وابن ع اح وابن ال ير
[  ] 3778حددانا خدالد بدن أسدلم أبدو بكدر ال غددادي حدددانا النضدر بدن شدميل أخبرندا شدام بدن حسدداو
عددن ح صددة بنددج سددير ن قالددج حددداني أنددل بددن مال د قددال نددج عنددد بددن ز دداد فجدديء ب درأح الحسددين
فجاددل طقددول بقضدديب لدده فددي أن دده و قددول مددا أربددج مطددل ددذا حسددنا قددال قلددج أمددا إندده دداو مددن أشددبههم

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3779حددانا عبددد هللا بدن عبددد الددرحمن أخبرندا عبددد هللا بددن موسدى عددن إسدرائيل عدن أبددي إسدحاو
عن دانة بدن دانة عدن علدي قدال الحسدن أشد ه برسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا بدين الصددر إلدى
الدرأح والحسددين أشد ه بددالنبي صددلى هللا عليدده وسددلم مددا دداو أس د ل مددن ذل د

ددذا حدددب

حسددن صددحيح

لر ب
[  ] 3780حددانا واصدل بدن عبدد ا علددى حددانا أبدو مااو دة عدن ا عمددل عدن عمدارة بدن عميدر قددال

لما جيء برأح عبيد هللا بن ز اد وأصدحابه نضددت فدي المسدجد فدي الرح دة فانتهيدج إلديهم و دم طقولدوو
قددد جدداءت قددد جدداءت ف د ذا حيددة قددد جدداءت تخلددل الددرهوح حتددى دخلددج فددي منخددري عبيددد هللا بددن ز دداد

فمكطج نيهة ام خرجج فذ بج حتى تغيبج ادم قدالوا قدد جداءت قدد جداءت ف الدج ذلد مدرتين أو االادا
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3781حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن ومسددحاو بددن منصددور قدداال أخبرنددا محمددد بددن بوسددف عددن
إسرائيل عن ميسرة بن حبيدب عدن المنهدال بدن عمدرو عدن زر بدن حبديل عدن حذط دة قدال سدالتني أمدي
متى عهده تاني بالنبي صلى هللا عليه وسلم فقلج ما لي به عهد منذ دذا و دذا فنالدج مندي فقلدج لهدا
دعيني اتي النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فاصدلي ماده المغدرب وأسداله أو طسدتغ ر لدي ولد فاتيدج النبدي

صدلى هللا عليده وسدلم فصدليج مادده المغدرب فصدلى حتدى صدلى الاشدداء ادم أن تدل فت اتده فسدمع صددوتي

فقال من ذا حذط ة قلج نام قال ما حاجت ل ر هللا ل و مد قدال إو دذا ملد لدم بند ل ا ر

قدط

قبددل ددذه الليلددة اسددتاذو ر دده أو طسددلم علددي و ش درني بدداو فاطمددة سدديدة نسدداء أ ددل الجنددة وأو الحسددن

والحسين سديدا شد اب أ دل الجندة قدال دذا حددب

حسدن لر دب مدن دذا الوجده ال نارفده إال مدن حددب

إسرائيل
[  ] 3782حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوو عن عدي بن اابدج عدن
الب دراء أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أبصددر حسددنا وحسددينا فقددال اللهددم إنددي أحبهمددا فاحبهمددا قددال أبددو
عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3783حدددانا محم ددد ب ددن بش ددار ح دددانا محم ددد ب ددن جا ددر ح دددانا ش ددع ة ع ددن ع دددي ب ددن ااب ددج ق ددال
سددماج البدراء بددن عددازب طقدول أربددج النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم واضدداا الحسددن بددن علددي علددى عاتقدده
و ددو طقددول اللهددم إنددي أح دده فاح دده قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

ال ضيل بن مرزوو

حسددن صددحيح و ددو أصددح مددن حدددب

[  ] 3784حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو عددامر الاقدددي حدددانا زماددة بددن صددالح عددن سددلمة بددن

و درام عددن عكرمددة عدن بددن ع دداح قددال دداو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حامددل الحسددين بددن علددي
علدى عاتقده فقدال رجدل ناددم المر دب ر بدج طدا لددالم فقدال النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم ونادم ال اركدب ددو
قددال ددذا حدددب

الحدب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن ددذا الوجدده وزماددة بددن صددالح قددد ضددا ه باددا أ ددل

من قبل ح ه

[  ] 3785حدانا بن أبي عمر حدانا ساياو عن طير البدواء عدن أبدي إدر دل عدن المسديب بدن نجيدة

قال قال علي بن أبي طالب قال النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إو دل نبدي أعطدي سد اة نج داء أو ن داء
وأعطيج أنا أر اة عشر قلنا من م قال أنا وابناي وجا ر وحم ة وأبدو بكدر وعمدر ومصداب بدن عميدر
و الل وسلماو والمقداد وأبدو ذر وعمدار وعبدد هللا بدن مسداود قدال أبدو عيسدى دذا حددب

من ذا الوجه وقد روي ذا الحدب

عن علي موقوفا

باب مناقب أ ل بيج النبي صلى هللا عليه وسلم

حسدن لر دب

[  ] 3786حدانا نصدر بدن عبدد الدرحمن الكدوفي حددانا ز دد بدن الحسدن دو ا نمداطي عدن جا در بدن
محمد عن أبيه عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال أربدج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي حجتده بدوم عرفدة
و دو علدى ناقتده القصدواء طخطدب فسدماته طقدول طدا أبهددا النداح إندي قدد تر دج فديكم مدا إو أخدذتم بده لددن
تضلوا تداب هللا وعترتدي أ دل بيتدي قدال وفدي ال داب عدن أبدي ذر وأبدي سدايد وز دد بدن أرقدم وحذط دة بدن

أسيد قال و ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه قال وز د بدن الحسدن قدد روب عنده سدايد بدن سدليماو

ولير واحد من أ ل الالم
[  ] 3787حدانا قتي ة حدانا محمدد بدن سدليماو ا صدبهاني عدن طحيدى بدن عبيدد عدن عطداء بدن أبدي
ر اي عن عمر بن أبي سلمة ر يب النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ن لدج دذه ارطدة علدى النبدي صدلى
هللا عليده وسددلم ل إنمدا بر ددد هللا ليدذ ب عددنكم الدرجل أ ددل البيدج و طهددر م تطهيد ار و فددي بيدج أم سددلمة
فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم فاطمة وحسدنا وحسدينا فجللهدم بكسداء وعلدي خلدف رهدره فجللده بكسداء

ام قال اللهم ؤالء أ ل بيتي فاذ ب عنهم الرجل وطهر م تطهي ار قالج أم سلمة وأندا ماهدم طدا نبدي هللا
قددال أنددج علددى مكان د وأنددج إلددى خيددر قددال وفددي ال دداب عددن أم سددلمة وماقددل بددن طسددار وأبددي الحم دراء
وأنل قال و ذا حدب

لر ب من ذا الوجه

[  ] 3788حدانا علي بن المنذر وفي حدانا محمدد بدن فضديل قدال حددانا ا عمدل عدن عطيدة عدن
أبي سايد وا عمل عن حبيب بن أبي اابج عن ز د بن أرقم رضدى هللا تادالى عنهمدا قداال قدال رسدول

هللا صلى هللا عليه وسدلم إندي تداره فديكم مدا إو تمسدكتم بده لدن تضدلوا باددي أحدد ما أع دم مدن ارخدر
كتداب هللا حبدل ممددود مدن السدماء إلدى ا ر
فان روا يف تخل وني فيهما قال ذا حدب

وعترتدي أ دل بيتدي ولدن بت رقدا حتدى بدردا علدي الحددو
حسن لر ب

[  ] 3789حدددانا أبددو داود سددليماو بددن ا شددا

قددال أخبرنددا طحيددى بددن ماددين قددال حدددانا شددام بددن

بوسف عن عبدد هللا بدن سدليماو الندوفلي عدن محمدد بدن علدي بدن عبدد هللا بدن ع داح عدن أبيده عدن بدن
ع دداح قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أحب دوا هللا لمددا طغددذو م مددن نامدده وأحبددوني بحددب هللا
وأحبوا أ ل بيتي لحبي قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب إنما نارفه من ذا الوجه

باب مناقب مااذ بن جبل وز د بن اابج وأبي وأبي عبيدة بن الجراي رضى هللا تاالى عنهم
[  ] 3790حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا حميددد بددن عبددد الددرحمن عددن داود الاطددار عددن مامددر عددن
قتادة عدن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أرحدم أمتدي بدامتي أبدو بكدر وأشدد م
فددي أمددر هللا عمددر وأصدددقهم حيدداء عطمدداو وأعلمهددم بددالحالل والح درام مادداذ بددن جبددل وأفرضددهم ز ددد بددن

اابج وأقره م أب ي ولكل أمة أمين وأمين ذه ا مة أبو عبيدة بن الجدراي قدال دذا حددب
ال نارفدده مددن حدددب

حسدن لر دب

قتددادة إال مددن ددذا الوجدده وقددد رواه أبددو قالبددة عددن أنددل عددن النبددي صددلى هللا عليدده

وسلم نحوه والمشهور حدب

أبي قالبة

[  ] 3791حدانا محمد بدن بشدار حددانا عبدد الو داب بدن عبدد المجيدد الطق دي حددانا خالدد الحدذاء عدن
أبددي قالبددة عددن أنددل بددن مال د قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أرحددم أمتددي بددامتي أبددو بكددر
وأشدد م فددي أمددر هللا عمددر وأصدددقهم حيداء عطمدداو وأقددره م لكتدداب هللا أبددي بدن اددب وأفرضددهم ز ددد بددن

اابج وأعلمهم بالحالل والحرام مااذ بن جبل أال ومو لكل أمة أمينا ومو أمدين دذه ا مدة أبدو عبيددة بدن
الجراي ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3792حددانا محمدد بدن بشدار حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة قدال سدماج قتدادة طحددث عدن
أنل بن مال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بي بن اب إو هللا أمرندي أو أقد أر عليد ل لدم
طكددن الددذبن ددروا و قددال وسددماني قددال ناددم ف كددى قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
عن أبي بن اب قال قال لي النبي صلى هللا عليه وسلم فذ ر نحوه

حسددن صددحيح وقددد روي

[  ] 3793حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أخبرنددا شددع ة عددن عاصددم قددال سددماج زر بددن

حبدديل طحدددث عددن أبددي بددن اددب أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لدده إو هللا أمرنددي أو أق د أر
علي د فق د أر عليدده ل لددم طكددن الددذبن ددروا مددن أ ددل الكتدداب و فق د أر فيهددا إو ذات الدددبن عنددد هللا الحنيايددة
المسلمة ال اليهودطة وال النصرانية من طامل خيد ار فلدن طك دره وقد أر عليده ولدو أو البدن ادم وادطدا مدن مدال
بتغي إليه اانيا ولو او لده اانيدا بتغدي إليده االطدا وال طمدأل جدوب بدن إال التدراب و تدوب هللا علدى مدن

تدداب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وقددد روي مددن ليددر ددذا الوجدده رواه عبددد هللا بددن عبددد

الرحمن بن أب ي عن أبيه عن أبي بدن ادب أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال إو هللا أمرندي أو أقد أر

عليد القدراو وقدد روب قتددادة عددن أندل أو النبددي صددلى هللا عليده وسددلم قددال بدي إو هللا أمرنددي أو أقد أر
علي القراو

[  ] 3794حددانا محمددد بدن بشددار حددانا طحيددى بدن سددايد حدددانا شدع ة عددن قتدادة عددن أندل بددن مالد
قددال جمددع الق دراو علددى عهددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أر اددة لهددم مددن ا نصددار أبددي بددن اددب
ومااذ بن جبل وز د بن اابج وأبو ز دد قلدج ندل مدن أبدو ز دد قدال أحدد عمدومتي قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن صحيح

[  ] 3795حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن محمددد عددن سددهيل بددن أبددي صددالح عددن أبيدده عددن أبددي
ر درة رضددى هللا تاددالى عندده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ناددم الرجددل أبددو بكددر ناددم الرجددل
عمددر ناددم الرجددل أبددو عبيدددة بددن الج دراي ناددم الرجددل أسدديد بددن حضددير ناددم الرجددل اابددج بددن ندديل بددن
شدماح ناددم الرجددل مادداذ بدن جبددل ناددم الرجددل مادداذ بدن عمددرو بددن الجمددوي قدال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسن إنما نارفه من حدب

سهيل

[  ] 3796حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا و يددع حدددانا سدداياو عددن أبددي إسددحاو عددن صددلة بددن زفددر

عدن حذط دة بدن اليمداو قدال جداء الااقدب والسديد إلدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقداال اباد
فقددال ف د ني سددابا

ماكددم أمينددا حددق أمددين فاشددرب لهددا الندداح ف ا د

تاالى عنه قال و او أ بو إسحاو إذا حدث بهذا الحدب
حدب

ماندا أمينددا

أبددا عبيدددة بددن الج دراي رضددى هللا

عن صلة قال سماته منذ ستين سدنة قدال دذا

حسن صحيح وقد روي عدن بدن عمدر وأندل رضدى هللا تادالى عنهمدا عدن النبدي صدلى هللا عليده

وسلم قال لكل أمة أمين وأمين ذه ا مة أبو عبيدة بن الجراي
باب مناقب سلماو ال ارسي رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3797حدددانا سدداياو بددن و يددع حدددانا أبددي عددن الحسددن بددن صددالح عددن أبددي ر ياددة ا طددادي عددن
الحسن عن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إو الجندة لتشدتاو إلدى االادة علدي
وعمار وسلماو قال ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

الحسن بن صالح

باب مناقب عمار بن طاسر رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3798حدانا محمد بدن بشدار حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عدن دانة بدن دانة عدن علدي قدال
جدداء عمددار طسددتاذو علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال ائددذنوا لدده مرح ددا بالطيددب المطيددب قددال ددذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 3799حدانا القاسم بن دبنار الكوفي حدانا عبيد هللا بدن موسدى عدن عبدد الا د بدن سدياه دوفي
عن حبيب بن أبي اابج عن عطاء بن طسار عن عائشة قالج قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مدا

خيددر عمددار بددين أمددر ن إال أختددار أسددد ما قددال ددذا حدددب
حدب

عبد الا

حسددن لر ددب ال نارفدده مددن ددذا الوجدده مددن

بن سياه و دو شديد دوفي وقدد روب عنده النداح لده بدن طقدال لده ب دد بدن عبدد الا د

روب عنه طحيى بن ادم

[  ] 3799حددانا محمدود بدن لديالو حددانا و يدع حددانا سدداياو عدن عبدد الملد بدن عميدر عدن مددولى

ر اي عن ر اي عن حذط ة قال نا جلوح عند النبي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال إندي ال أدري مدا قددر

بقدائي فدديكم فاقتدددوا باللدذبن مددن بادددي وأشدار إلددى أبددي بكددر وعمدر وا تدددوا بهدددي عمدار ومددا حددداكم بددن
مسدداود فصدددقوه قددال ددذا حدددب

حسددن وروب إب دراييم بددن سدداد ددذا الحدددب

عددن سدداياو الطددوري عبددد

الملد بددن عميددر عددن ددالل مددولى ر اددي عددن ر اددي عددن حذط ددة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نحددوه

وقد روب سالم المرادي وفي عن عمرو بن رم عن ر اي بن حراح عن حذط دة عدن النبدي صدلى هللا
عليه وسلم نحو ذا

[  ] 3799حددانا محمدود بدن لديالو حددانا و يدع حددانا سدداياو عدن عبدد الملد بدن عميدر عدن ددالل

مولى ر اي عن ر اي عن حذط ة عن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم نحدوه وقدد روب سدالم المدرادي دوفي
عن ر اي بن حراح عن حذط ة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو ذا
[  ] 3800حدانا أبو مصاب المددني حددانا عبدد الا د بدن محمدد عدن الادالء بدن عبدد الدرحمن عدن

أبيه عدن أبدي ر درة رضدى هللا تادالى عنده قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أبشدر عمدار تقتلد

ال ة ا ل ااية قال أبو عيسى وفي ال اب عن أم سلمة وعبد هللا بن عمرو وأبي اليسر وحذط دة قدال و دذا

حدب

حسن صحيح لر ب من حدب

الاالء بن عبد الرحمن

باب مناقب أبي ذر رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3801حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا بددن نميددر عددن ا عمددل عددن عطمدداو بددن عميددر ددو أبددو

اليق او عن أبي حرب بن أبي ا سود الدبلي عن عبدد هللا بدن عمدرو قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا
عليدده وسددلم طقددول مددا أرلددج الخض دراء وال أقلددج الغب دراء أصدددو مددن أبددي ذر قددال وفددي ال دداب عددن أبددي
الدرداء وأبي قال و ذا حدب

حسن

[  ] 3802حدانا الع اح الانبري حددانا النضدر بدن محمدد حددانا عكرمدة بدن عمدار حدداني أبدو زميدل
ددو سددماه بددن الوليددد الحن ددي عددن مالد بددن مراددد عددن أبيدده عددن أبددي ذر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا

عليدده وس ددلم م ددا أرل ددج الخضد دراء وال أقل ددج الغبد دراء مددن ذي لهج ددة أص دددو وال أوف ددى م ددن أب ددي ذر شدد ه
عيسدى بدن مدر م عليده السددالم فقدال عمدر بدن الخطدداب الحاسدد طدا رسدول هللا أفناددرب ذلد لده قدال ناددم
فدداعرفوه لدده قددال ددذا حدددب
طمشي في ا ر

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده وقددد روب باضددهم ددذا الحدددب

فقددال أبددو ذر

ب د عيسى بن مر م عليه السالم

باب مناقب عبد هللا بن سالم رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3803حدانا علي بن سايد الكنددي حددانا أبدو محيداة طحيدى بدن طالدى بدن عطداء عدن عبدد الملد
بددن عميددر عددن بددن أخددي عبددد هللا بددن سددالم قددال لمددا أر ددد قتددل عطمدداو جدداء عبددد هللا بددن سددالم فقددال لدده
عطمداو مددا جدداء بد قددال ج ددج فدي نصددره قددال اخددرق إلددى الندداح فداطرد م عنددي ف ند خارجددا خيددر لددي

من د داخددال فخددرق عبددد هللا إلددى الندداح فقددال أبهددا الندداح إندده دداو اسددمي فددي الجا ليددة فددالو فسددماني
رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم عبددد هللا ون لدج فدي اطددات مدن تدداب هللا فن لدج فدي ل وشددهد شدا د مددن
بندي إسدرائيل علددى مطلده فدومن واسددتكبرتم إو هللا ال بهددي القدوم ال ددالمين و ون لدج فدي ل قددل دى بدداهلل
شهيدا بيندي و يدنكم ومدن عندده علدم الكتداب و إو هلل سدي ا مغمدودا عدنكم ومو المالئكدة قدد جداورتكم فدي
بلددد م ددذا الددذي ن د ل فيدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم هللا هللا فددي ددذا الرجددل أو تقتلددوه فددحهللا ل د ن
قتلتموه لتطردو جيرانكم المالئكة ولتسلن سيف هللا المغمود عنكم فال طغمد عدنكم إلدى بدوم ال يامدة قدالوا

اقتلدوا اليهدودي واقتلدوا عطمداو قدال أبددو عيسدى دذا حددب

عمير وقد روب شايب بن ص واو ذا الحدب

لر دب إنمدا نارفدده مدن حددب

عبدد الملد بددن

عن عبد المل بدن عميدر فقدال عدن بدن محمدد بدن عبدد

هللا بن سالم عن جده عبد هللا بن سالم
[  ] 3804حدانا قتي ة حدانا الليد

عدن مااو دة بدن صدالح عدن ر يادة بدن ب دد عدن إدر دل الخدوالني

عددن ب ددد بددن عمي درة قددال لمددا حضددر مادداذ بددن جبددل المددوت قيددل لدده طددا أبددا عبددد الددرحمن أوصددنا قددال
أجلسدوني فقدال إو الالدم واإلطمداو مكانهمدا مدن ابتغا مددا وجدد ما طقدول ذلد ادالث مدرات والتمسدوا الالددم
عند أر اة ر ط عند عو مر أبي الدرداء وعند سلماو ال ارسدي وعندد عبدد هللا بدن مسداود وعندد عبدد هللا
بن سالم الذي داو بهودطدا فاسدلم فد ني سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول إنده عاشدر عشدرة
في الجنة قال وفي ال اب عن ساد قال و ذا حدب

حسن صحيح لر ب

باب مناقب عبد هللا بن مساود رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3805حدانا إبراييم بن إسماعيل بن طحيدى بدن سدلمة بدن هيدل حدداني أبدي عدن أبيده عدن سدلمة
بن هيل عن أبي ال عراء عدن بدن مسداود قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اقتددوا باللدذبن مدن
بادددي مددن أصددحابي أبددي بكددر وعمددر وا تدددوا بهدددي عمددار وتمسددكوا باهددد بددن مسدداود قددال ددذا حدددب

ح سن لر ب من دذا الوجده مدن حددب
و حيددى بددن سددلمة طضدداف فددي الحدددب

بدن مسداود ال نارفده إال مدن حددب

طحيدى بدن سدلمة بدن هيدل

وأبددو ال ع دراء اسددمه عبددد هللا بددن ددانة وأبددو ال ع دراء الددذي روب

عنده شدع ة والطدوري وابدن عييندة اسدمه عمدرو بددن عمدرو و دو بدن أخدي أبدي ا حدو

صداحب عبددد هللا

بن مساود
[  ] 3806حدانا أبو ر ب حدانا إبراييم بدن بوسدف بدن أبدي إسدحاو عدن أبيده عدن أبدي إسدحاو عدن

ا سود بن ب د أنه سمع أبا موسى طقول لقد قددمج أندا وأخدي مدن الديمن ومدا ندرب حيندا إال أو عبدد هللا

بن مساود رجل من أ ل بيج النبي صدلى هللا عليده وسدلم لمدا ندرب مدن دخولده ودخدول أمده علدى النبدي
صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
عن أبي إسحاو

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا وروب سدداياو الطددوري

[  ] 3807حدانا محمد بن بشار حدانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا إسدرائيل عدن أبدي إسدحاو عدن

عبد الرحمن بن ب د قال أتيندا علدى حذط دة فقلندا حددانا مدن أقدرب النداح مدن رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسددلم دددطا ودال فناخددذ عندده ونسددمع مندده قددال دداو أقددرب الندداح دددطا ودال وسددمتا برسددول هللا صددلى هللا

عليده وسدلم بدن مسدداود حتدى بتدوارب مندا فددي بيتده ولقدد علدم المح ورددوو مدن أصدحاب محمدد أو بددن أم
عبد و أقر هم إلى هللا زل ى قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3808حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا صدداعد الح ارنددي حدددانا ز يددر حدددانا منصددور عددن
أبي إسدحاو عدن الحدارث عدن علدي قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لدو ندج مدؤم ار أحددا مدن
ليدر مشددورة مدنهم مددرت علديهم بددن أم عبددد قدال أبددو عيسدى ددذا حدددب

لر دب إنمددا نارفده مددن حدددب

الحارث عن علي
[  ] 3809حددانا سداياو بدن و يدع حدددانا أبدي عدن سداياو الطدوري عددن أبدي إسدحاو عدن الحدارث عددن
علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو نج مؤم ار أحدا من لير مشورة مرت بن أم عبد
[  ] 3810حدانا ناد حدانا أبو مااو ة عن ا عمل عن شقيق بن سلمة عن مسدروو عدن عبدد هللا

بددن عمددرو قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خددذوا الق دراو مددن أر اددة مددن بددن مسدداود وأبددي بددن
كاب ومااذ بن جبل وسالم مولى أبي حذط ة قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3811حدانا الجراي بدن مخلدد ال صدري حددانا ماداذ بدن شدام حدداني أبدي عدن قتدادة عدن خيطمدة
بن أبي سبرة قال أتيج المدبنة فسالج هللا أو بيسر لي جليسدا صدالحا فيسدر لدي أبدا ر درة فجلسدج إليده
فقلج له إني سالج هللا أو بيسر لي جليسا صالحا فوفقج لي فقدال لدي ممدن أندج قلدج مدن أ دل الكوفدة

ج ج ألتمل الخيدر وأطل ده قدال ألديل فديكم سداد بدن مالد مجداب الددعوة وابدن مسداود صداحب طهدور
رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم و غلتدده وحذط ددة صدداحب سددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وعمددار
الددذي أجدداره هللا مددن الشدديطاو علددى لسدداو نبيدده وسددلماو صدداحب الكتددابين قددال قتددادة والكتابدداو اإلنجيددل
وال رقاو قال ذا حدب

جده

حسن صحيح لر ب وخيطمة و بن عبد الرحمن بن أبدي سدبرة إنمدا نسدب إلدى

باب مناقب حذط ة بن اليماو رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3812حدددانا عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن أخبرنددا إسددحاو بددن عيسددى عددن شددر عددن أبددي اليق دداو
عددن زاذاو عددن حذط ددة قددال قددالوا طددا رسددول هللا لددو اسددتخل ج قددال إو أسددتخلف علدديكم فاصدديتموه عددذبتم
ولكددن مددا حددداكم حذط ددة فصدددقوه ومددا أق درأكم عبددد هللا فدداقرهوه قددال عبددد هللا فقلددج إلسددحاو بددن عيسددى

طقولوو ذا عن أبي وائل قال عن زاذاو إو شاء هللا قال ذا حدب

حسن و و حدب

شر

باب مناقب ز د بن حاراة رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3813حدانا ساياو بن و يع حدانا محمد بن بكر عن بن جر ج عن ز د بن أسلم عدن أبيده عدن
عمر أنده فدر

سدامة بدن ز دد فدي االادة االب وخمسدمائة وفدر

لابدد هللا بدن عمدر فدي االادة االب

قال عبد هللا بن عمر بيه لم فضلج أسامة علي فحهللا ما سد قني إلدى مشدهد قدال و ز ددا داو أحدب

إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أبي و او أسامة أحب إلى رسدول هللا مند فدوارت حدب رسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم على حبي قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3814حدانا قتي ة حدانا طاقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن ع دة عدن سدالم بدن عبدد هللا بدن
عمددر عددن أبيدده قددال مددا نددا ندددعو ز ددد بددن حاراددة إال ز ددد بددن محمددد حتددى ن لددج ل ادعددو م رب دائهم ددو
أقسط عند هللا و قال ذا حدب

صحيح

[  ] 3815حدانا الجراي بن مخلد ال صري ولير واحد قالوا حدانا محمد بدن عمدر بدن الرومدي حددانا
علي بن مسهر عن إسماعيل عن أبي خالد عن أبي عمرو الشي اني قال أخبرني جبلة بدن حارادة أخدو

ز د قال قدمج على رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقلدج طدا رسدول هللا اباد

مادي أخدي ز ددا قدال دو

ذا قال ف و انطلق ما لم أمناه قال ز د طدا رسدول هللا وهللا ال أختدار عليد أحددا قدال ف أربدج رأي أخدي
أفضل من رأبي قال ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من حدب

بن الرومي عن علي بن مسهر

[  ] 3816حدددانا أحمددد بددن الحسددن حدددانا عبددد هللا بددن مسددلمة عددن مال د بددن أنددل عددن عبددد هللا بددن
دبنددار عددن بددن عمددر أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم باد

باطددا وأمددر علدديهم أسددامة بددن ز ددد فطاددن

الناح في إمارته فقال النبي صلى هللا عليه وسلم إو تطانوا في إمارته فقد نتم تطاندوو فدي إمدرة أبيده

مددن قبددل وأطددم هللا إو دداو لخليقددا لفمددارة ومو دداو مددن أحددب الندداح إلددي ومو ددذا مددن أحددب الندداح إلددي
باده قال ذا حدب

حسن حدانا علي بن حجر حدانا إسماعيل بدن جا در عدن عبدد هللا بدن دبندار عدن

بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو حدب

مال بن أنل

باب مناقب أسامة بن ز د رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3817حدددانا أبددو ر ددب حدددانا بددونل بددن بكيددر عددن محمددد بددن إسددحاو عددن سددايد عددن عبيددد بددن

الس د او عددن محمددد بددن أسددامة بددن ز ددد عددن أبيدده قددال لمددا اقددل رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ي طددج
ويد ط النداح المدبندة فدددخلج علدى رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم وقدد أصدمج فلددم بدتكلم جادل رسددول
هللا صدلى هللا عليده وسدلم طضدع بدطده علددي و رفاهمدا فداعرب أنده بددعو لددي قدال أبدو عيسدى دذا حدددب

حسن لر ب

[  ] 3818حدانا الحسين بن حر

حدانا ال ضدل بدن موسدى عدن طلحدة بدن طحيدى عدن عائشدة بندج

طلحددة عددن عائشددة أم المددؤمنين قالددج أراد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أو بنحددي مخدداط أسددامة قالددج

عائشة دعني حتى أكوو أنا الذي أفال قال طا عائشة أحبيه ف ني أح ه قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3819حدانا محمد بن الحسدن حددانا موسدى بدن إسدماعيل حددانا أبدو عواندة حددانا عمدر بدن أبدي

سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أخبرني أسامة بن ز د قال نج جالسا عند النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
إذ جاء علي والع داح طسدتاذناو فقداال طدا أسدامة اسدتاذو لندا علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقلدج

طا رسول هللا علي والع اح طستاذناو فقال أتدري ما جاء بهمدا قلدج ال أدري فقدال النبدي صدلى هللا عليده

وسددلم لكنددي أدري فدداذو لهمددا فدددخال فقدداال طددا رسددول هللا ج ندداه نسددال أي أ لد أحددب إليد قددال فاطمددة
بنج محمدد فقداال مدا ج نداه نسدال عدن أ لد قدال أحدب أ لدي إلدي مدن قدد أنادم هللا عليده وأنامدج عليده
أسدامة بدن ز ددد قداال ادم مددن قدال ادم علددي بدن أبددي طالدب قدال الع دداح طدا رسدول هللا جالددج عمد اخددر م
قال و عليا قد س ق بالهجرة قال ذا حدب

حسن صحيح

باب مناقب جر ر بن عبد هللا ال جلي رضى هللا تاالى عنه

[  ] 3820حدانا أحمد بن منيع حدانا مااو ة بدن عمدرو ا زدي حددانا ازئددة عدن بيداو عدن نديل بدن
أبي حازم عن جر ر بن عبدد هللا قدال مدا حجبندي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم مندذ أسدلمج وال ارندي
إال ضح قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3821حدانا أحمد بن منيع حدانا مااو ة بن عمرو حدانا زائدة عن إسماعيل بدن أبدي خالدد عدن
نيل عن جر ر قال ما حجبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مندذ أسدلمج وال ارندي إال ت سدم قدال دذا
حدب

حسن

باب مناقب عبد هللا بن ع اح رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3822حدانا محمد بن بشار ومحمود بن ليالو قاال حددانا أبدو أحمدد عدن سداياو عدن ليد

عدن

أبددي جهضددم عددن بددن ع دداح أندده رأب جبر ددل عليدده السددالم مدرتين ودعددا لدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
مرتين قال أبو عيسى دذا حددب

مرسدل وال نادرب بدي جهضدم سدماعا مدن بدن ع داح وقدد روي عدن

عبيد هللا بن عبد هللا بن ع اح عن بن ع اح وأبو جهضم اسمه موسى بن سالم
[  ] 3823حدانا محمد بن حداتم المكتدب المدؤدب حددانا القاسدم بدن مالد الم ندي عدن عبدد الملد بدن
أبي سليماو عن عطاء عن بن ع اح قال دعا لي رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أو بدؤتيني الحكمدة

مدرتين ق د ال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

وقددد رواه عكرمددة عددن بددن

ع اح
[  ] 3824حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي عددن خالددد الحددذاء عددن عكرمددة عددن بددن
ع دداح قددال ضددمني رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وقددال اللهددم علمدده الحكمددة قددال ددذا حدددب
صحيح
باب مناقب عبد هللا بن عمر رضى هللا تاالى عنهما

حسددن

[  ] 3825حددانا أحمددد بدن منيددع حددانا إسددماعيل بدن إبدراييم عدن أبددوب عدن نددافع عدن بددن عمدر قددال

أربدج فدي المندام انمدا فدي بددي قطادة اسدتبرو وال أشدير بهدا إلدى موضدع مدن الجندة إال طدارت بدي إليده

فقصصتها علدى ح صدة فقصدتها ح صدة علدى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال إو أخداه رجدل صدالح
أو إو عبد هللا رجل صالح قال ذا حدب

حسن صحيح

باب مناقب لابد هللا بن ال ير رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3826حدددانا عبددد هللا بددن إسددحاو الجددو ري حدددانا أبددو عاصددم عددن عبددد هللا بددن المؤمددل عددن بددن

أبي مليكة عن عائشة أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم رأب فدي بيدج ال يدر مصد احا فقدال طدا عائشدة مدا
أرب أسماء إال قد ن سج فال تسموه حتى أسميه فسماه عبد هللا وحنكه بتمرة بيده قدال دذا حددب

حسدن

لر ب
باب مناقب نل بن مال رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3827حددانا قتي دة حددانا جا در بدن سدليماو عدن الجادد أبدي عطمداو عدن أندل بدن مالد قدال مددر

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسماج أمي أم سليم صوته فقالج بدابي أندج وأمدي طدا رسدول هللا أنديل
قال فددعا لدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ادالث دعدوات قدد أربدج مدنهن ااندين فدي الددنيا وأندا أرجدو
الطالطة في ارخرة قال ذا حدب

حسن صدحيح لر دب مدن دذا الوجده وقدد روي دذا الحددب

وجه عن أنل عن النبي صلى هللا عليه وسلم

مدن ليدر

[  ] 3828حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أسامة عن شدر عدن عاصدم عدن أندل قدال ر مدا قدال

لي النبي صلى هللا عليه وسلم طاذا ا ذنين قدال أبدو أسدامة طاندي طمازحده قدال دذا حددب

حسدن لر دب

صحيح
[  ] 3829حددانا محمدد بدن بشدار حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة قدال سدماج قتدادة طحددث عدن

أنل بن مال عن أم سليم أنها قالج طا رسدول هللا أندل خادمد أدع هللا لده قدال اللهدم أكطدر مالده وولدده
و اره له فيما أعطيته قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3830حدانا ز د بن أخ م الطائي حدانا أبو داود عن شع ة عن جدابر عدن أبدي نصدر عدن أندل
رضى هللا تاالى عنه قال ناني رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم ب قلدة ندج أجتنيهدا قدال دذا حددب
نارفدده إال مددن حدددب

ال

جددابر الجا ددي عددن أبددي نصددر وأبددو نصددر ددو خيطمددة ال صددري روب عددن أنددل

أحادب
[  ] 3831حدانا إبراييم بدن طاقدوب حددانا ز دد بدن ح داب حددانا ميمدوو أبدو عبدد هللا حددانا اابدج قدال
قال لي أنل بن مالد طدا اابدج خدذ عندي ف ند لدم تاخدذ عدن أحدد أوادق مندي إندي أخذتده عدن رسدول هللا
صدلى هللا عليدده وسددلم عددن جبر ددل وأخددذه جبر ددل عددن هللا تاددالى قددال ددذا حدددب

إال من حدب

حسددن لر ددب ال نارفدده

ز د بن ح اب

[  ] 3832حدانا أبدو ر دب حددانا ز دد بدن ح داب عدن ميمدوو أبدي عبدد هللا عدن اابدج عدن أندل نحدو
حدب

إبراييم بن طاقوب ولم بذ ر فيه وأخذه النبي صلى هللا عليه وسلم من جبر ل

[  ] 3833حدانا محمود بن ليالو حددانا أبدو داود عدن أبدي خلددة قدال قلدج بدي الااليدة سدمع أندل

مدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال خدمده عشدر سدنين ودعدا لده النبدي صدلى هللا عليده وسدلم و داو لدده
بستاو طحمل في السنة ال اكهة مدرتين و داو فيهدا ر حداو داو طجديء منهدا ر دح المسد قدال دذا حددب
حسدن وأبددو خلدددة اسددمه خالددد بددن دبندار و ددو اقددة عنددد أ ددل الحدددب

وروب عنه

وقدد أدره أبددو خلدددة أنددل بددن مالد

باب مناقب بي ر رة رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3834حدانا محمد بدن عمدر بدن علدي المقددمي حددانا بدن أبدي عددي عدن شدع ة عدن سدماه عدن
أبدي الر يدع عدن أبدي ر درة قددال أتيدج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ف سددطج ادو ي عندده ادم أخدذه فجمادده
على قلبي فما نسيج باده حدبطا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 3835حدانا أبو موسى محمد بن المطنى حددانا عطمداو بدن عمدر حددانا بدن أبدي ذئدب عدن سدايد

المقبري عن أبي ر رة قال قلج طا رسول هللا أسمع من أشدياء فدال أح هدا قدال ابسدط رداءه ف سدطج
فحدث حدبطا طي ار فما نسيج شي ا حداني به قال ذا حدب

حسن صحيح قد روي من ليدر وجده عدن

أبي ر رة
[  ] 3836حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم أخبرنا طالى بدن عطداء عدن الوليدد بدن عبدد الدرحمن عدن

بددن عمددر أندده قددال بددي ر درة طددا أبددا ر درة أنددج نددج أل منددا لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأح نددا
لحدبطه قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3837حددانا عبددد هللا بددن عبدد الددرحمن أخبرنددا أحمددد بدن شددايب الح ارنددي حدداني محمددد بددن سددلمة
الح ارنددي عددن محمددد بددن إسددحاو عددن محمددد بددن إب دراييم عددن مال د بددن أبددي عددامر قددال جدداء رجددل إلددى
طلحددة بددن عبيددد هللا فقددال طددا أبددا محمددد أ أربددج ددذا اليمدداني طانددي أبددا ر درة ددو أعلددم بحدددب

رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم منكم نسمع منه مدا ال نسدمع مدنكم أو طقدول علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

مددا لددم طقددل قددال أمددا أو طكددوو سددمع مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا لددم نسددمع فددال أشد إال أندده

سمع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لدم نسدمع وذاه أنده داو مسدكينا ال شديء لده ضدي ا لرسدول
هللا صلى هللا عليه وسلم بده مع بد رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم و ندا نحدن أ دل بيوتدات ولندى و ندا

ندداتي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طرفددي النهددار فددال نش د إال أندده سددمع مددن رسددول هللا صددلى هللا
عليده وسددل م مدا ال نسددمع وال نجدد أحدددا فيده خيددر طقدول علددى رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مدا لددم طقددل
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفده إال مدن حددب

بكير وليره عن محمد بن إسحاو

محمدد بدن إسدحاو وقدد رواه بدونل بدن

[  ] 3838حدددانا بشددر بددن ادم بددن بنددج أز ددر السددماو حدددانا عبددد الصدمد بددن عبددد ال دوارث حدددانا أبددو

خلدددة حدددانا أبددو الااليددة عددن أبددي ر درة قددال قددال النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ممددن أنددج قددال قلددج مددن

دوح قدال مدا ندج أرب أو فدي دوح أحددا فيده خيدر قددال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح لر ددب

وأبو خلدة اسمه خالد بن دبنار وأبو الاالية اسمه رفيع
[  ] 3839ح دددانا عمد دراو ب ددن موس ددى القد د از ح دددانا حم دداد ب ددن ز ددد ح دددانا المه دداجر ع ددن أب ددي الاالي ددة
الر احي عن أبي ر رة قال أتيج النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بتمدرات فقلدج طدا رسدول هللا ادع هللا فديهن

بالبر ددة فضددمهن اددم دعددا لددي فدديهن بالبر ددة فقددال خددذ ن وأجالهددن فددي م د وده ددذا أو فددي ددذا الم د ود
كلما أردت أو تاخذ منده شدي ا فادخدل فيده بدده فخدذه وال تنطدره نطد ار فقدد حملدج مدن ذلد التمدر دذا و دذا

مددن وسددق فددي سددبيل هللا فكنددا ناكددل مندده ونطاددم و دداو ال ط ددارو حقددوي حتددى دداو بددوم قتددل عطمدداو ف ندده
انقطع قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا وقد روي ذا الحدب

من ليدر دذا الوجده عدن

أبي ر رة
[  ] 3840حدددانا أحمددد بددن سددايد المرابطددي حدددانا روي بددن ع ددادة حدددانا أسددامة بددن ز ددد عددن عبددد هللا

بددن ارفددع قددال قلددج بددي ر درة لددم نيددج أبددا ر درة قددال أمددا ت ددرو منددي قلددج بلددى وهللا إنددي

ابد قددال

كنج أرعى لنم أ لدي فكاندج لدي ر درة صدغيرة فكندج أضداها بالليدل فدي شدجرة فد ذا داو النهدار ذ بدج
بها ماي فلابج بها فكنوني أبا ر رة قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3841حدددانا قتي ددة حدددانا سدداياو عددن عمددرو بددن دبنددار عددن و ددب بددن من دده عددن أخيدده مددام بددن
من دده عددن أبددي ر درة رضددى هللا تاددالى عندده قددال لدديل أحددد أكطددر حدددبطا عددن رسددول هللا صددلى هللا علي ده
وسددلم منددي إال عبددد هللا بددن عمددرو ف ندده دداو طكتددب و نددج ال أكتددب قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

صحيح
باب مناقب لمااو ة بن أبي ساياو
[  ] 3842حدانا محمد بن طحيى حدانا أبو مسهر عبد ا على بن مسهر عدن سدايد بدن عبدد الا د
عن ر ياة بن ب د عن عبد الرحمن بن أبي عميرة و او من أصدحاب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال لمااو دة اللهدم اجالده ادطدا مهددطا وا دد بده قدال أبدو عيسدى دذا

حدب

حسن لر ب

[  ] 3843حدانا محمد بدن طحيدى حددانا عبدد هللا بدن محمدد الن يلدي حددانا عمدرو بدن واقدد عدن بدونل
بن حل ل عن أبي إدر ل الخوالني قال لمدا عد ل عمدر بدن الخطداب عميدر بدن سداد عدن حمدص ولدى
مااو ددة فقددال الندداح ع د ل عمي د ار وولددى مااو ددة فقددال عميددر ال تددذ روا مااو ددة إال بخيددر ف د ني سددماج

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول اللهددم أ دد بده قدال أبدو عيسدى ددذا حددب

لر دب قدال وعمدرو بددن

واقد طضاف
باب مناقب لامرو بن الااصي رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3844حددانا قتي ددة حددانا بددن لهيادة عددن مشدري بددن عا دداو عدن ع ددة بدن عددامر قدال قددال رسددول

هللا صلى هللا عليه وسلم أسلم الناح وامن عمرو بن الااصدي قدال دذا حددب
حدب

بن لهياة عن مشري بن عا او وليل إسناده بالقوي

لر دب ال نارفده إال مدن

[  ] 3845حدددانا إسددحاو بددن منصددور أخبرنددا أبددو أسددامة عددن نددافع بددن عمددر الجمحددي عددن بددن أبددي
مليكة قال قال طلحة بن عبيد هللا سماج رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طقدول إو عمدرو بدن الااصدي
مدن صدالحي قدر ل قدال أبدو عيسدى دذا حددب

إسناده بمتصل وابن أبي مليكة لم بدره طلحة

إنمددا نارفده مدن حددب

ندافع بدن عمدر وندافع اقدة ولدديل

باب مناقب لخالد بن الوليد رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3846حددانا قتي ددة حدددانا الليد

عددن شددام بددن سدداد عدن ز ددد بددن أسددلم عددن أبددي ر درة قددال ن لنددا

مدع رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مند ال فجاددل النداح طمددروو فيقددول رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
من ذا طا أبدا ر درة فداقول فدالو فيقدول نادم عبدد هللا دذا و قدول مدن دذا فداقول فدالو فيقدول بد ل عبدد
هللا ددذا حتددى مددر خالددد بددن الوليددد فقددال مددن ددذا فقلددج ددذا خالددد بددن الوليددد فقددال ناددم عبددد هللا خالددد بددن

الوليدد سدديف مددن سدديوب هللا قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب
من أبي ر رة و و عندي حدب

حسددن لر ددب وال ناددرب ل ددد بددن أسددلم سددماعا

مرسل قال وفي ال اب عن أبي بكر الصدبق

باب مناقب ساد بن مااذ رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3847حددانا محمدود بدن لدديالو حددانا و يدع عدن سدداياو عدن أبدي إسدحاو عددن البدراء قدال أ دددي

لرسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اددوب حر ددر فجالدوا طاجبددوو مددن ليندده فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم تاجبوو من ذا لمنادبل ساد بن ماداذ فدي الجندة أحسدن مدن دذا قدال وفدي ال داب عدن أندل قدال

و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3848حدانا محمود بن ليالو حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا بدن جدر ج أخبرندي أبدو ال يدر أنده سدمع
جابر بن عبد هللا طقول سماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول وجندازة سداد بدن ماداذ بدين أبددبهم
ا ت د لدده عددرح الددرحمن قددال وفددي ال دداب عددن أسدديد بددن حضددير وأبددي سددايد ورميطددة و ددذا حدددب

صحيح

حسددن

[  ] 3849حددانا عبددد بدن حميددد أخبرنددا عبدد الددرزاو أخبرنددا مامدر عددن قتدادة عددن أنددل بدن مالد قددال

لما حملج جنازة ساد بن مااذ قدال المندافقوو مدا أخدف جنازتده وذلد لحكمده فدي بندي قر دة فبلد ذلد
النبدي صددلى هللا عليدده وسدلم فقددال إو المالئكددة انددج تحملده قددال أبددو عيسددى دذا حدددب

حسددن صددحيح

لر ب
باب في مناقب نيل بن ساد بن ع ادة رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3850حدددانا محمددد بددن مددرزوو ال صددري حدددانا محمددد بددن عبددد هللا ا نصدداري حددداني أبددي عددن

امامددة عددن أنددل قددال دداو ندديل بددن سدداد مددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بمن لددة صدداحب الشددرط مددن
ا مير قدال ا نصداري طاندي ممدا بلدي مدن أمدوره قدال أبدو عيسدى دذا حددب

مدن حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال

ا نصداري حدددانا محمدد بدن طحيدى حدددانا محمدد بدن عبدد هللا ا نصدداري نحدوه ولدم بدذ ر فيدده

قول ا نصاري

باب في مناقب جابر بن عبد هللا رضى هللا تاالى عنهما
[  ] 3851حدانا محمد بن بشار حدانا عبد الرحمن بن مهددي حددانا سداياو عدن محمدد بدن المنكددر

عن جابر قال جاءني رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم لديل ب اركدب بغدل وال بدرذوو قدال أبدو عيسدى دذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 3852حدانا بن أبي عمر حدانا بشر بن السري عن حمداد بدن سدلمة عدن أبدي ال يدر عدن جدابر

قال استغ ر لي رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ليلدة ال ايدر خمسدا وعشدر ن مدرة قدال دذا حددب

حسدن

صحيح لر ب ومانى قوله ليلة ال ايدر مدا روي عدن جدابر مدن ليدر وجده أنده داو مدع النبدي صدلى هللا
عليه وسلم في س ر ف داع بايدره مدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم واشدترط رهدره إلدى المدبندة طقدول جدابر
ليلدة باددج مدن النبددي صددلى هللا عليده وسددلم ال ايددر أسدتغ ر لددي خمسددا وعشدر ن مدرة و دداو جدابر قددد قتددل
أبددوه عبددد هللا بددن عمددرو بددن حدرام بددوم أحددد وتددره بنددات فكدداو جددابر طاددولهن و ن ددق علدديهن و دداو النبددي

صلى هللا عليه وسلم ببر جاب ار و رحمه لسبب ذل

كذا روي في حدب

عن جابر نحو ذا

باب في مناقب مصاب بن عمير رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3853حدانا محمدود بدن لديال و حددانا أبدو أحمدد حددانا سداياو عدن ا عمدل عدن أبدي وائدل عدن
خ دداب قددال اجرنددا مددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم نبتغددي وجدده هللا فوقددع أجرنددا علددى هللا فمنددا مددن
مدات ولدم طاكدل مدن أجدره شدي ا ومندا مدن أبناددج لده امرتده فهدو بهددبها ومو مصدداب بدن عميدر مدات ولددم

بتره إال او ا دانوا إذا لطدوا بده أرسده خرجدج رجداله ومذا لطدي بهدا رجداله خدرق أرسده فقدال رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم لطوا رأسه واجالوا على رجليه اإلذخر قال أبو عيسى ذا حددب

حسدن صدحيح

حدانا ناد حدانا بن إدر ل عن ا عمل عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن خ اب بن ا رت نحوه
باب مناقب البراء بن مال رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3854حدددانا عبددد هللا بددن أبددي ز دداد حدددانا سدديار حدددانا جا ددر بددن سددليماو حدددانا اابددج وعلددي بددن
ز دد عدن أندل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دم مدن أشدا
بؤ ه له لو أقسم على هللا بره منهم البراء بن مال قال أبو عيسدى دذا حددب

الوجه

ألبدر ذي طمددر ن ال
صدحيح حسدن مدن دذا

باب في مناقب أبي موسى ا شاري رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3855حدانا موسى بن عبد الرحمن الكنددي حددانا أبدو طحيدى الحمداني عدن بر دد بدن عبدد هللا بدن
أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسدى عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال طدا أبدا موسدى لقدد أعطيدج

م ما ار من م امير ال داود قال ذا حدب

لر ب قال وفي ال اب عن بر دة وأبي ر رة

[  ] 3856حدددانا محمددد بددن عبددد هللا بددن ب ددع حدددانا ال ضدديل بددن سددليماو حدددانا أبددو حددازم عددن سددهل
بن ساد قال نا مع رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم و دو طح در الخنددو ونحدن ننقدل التدراب و صدر بندا
فقال

اللهم ال عيل إال عيل ارخرة

فددال ر لألنصددار والمهدداجرة قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا الوجدده وأبددو حددازم اسددمه

سلمة بن دبنار ا عرق ال ا د قال وفي ال اب عن أنل بن مال
[  ] 3857حدانا محمدد بدن بشدار حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة عدن قتدادة عدن أندل أو النبدي
صلى هللا عليه وسلم او طقول

اللهم ال عيل إال عيل ارخرة

فاكرم ا نصدار والمهداجرة قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب وقدد روي مدن ليدر وجده

عن أنل رضى هللا تاالى عنه
باب ما جاء في فضل من رأب النبي صلى هللا عليه وسلم وصح ه
[  ] 3858حدانا طحيى بن حبيب بن عر ي حدانا موسى بن إبراييم بن طيدر ا نصداري قدال سدماج

طلحة بن حراح طقول سماج جابر بن عبدد هللا طقدول سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول ال

تمل النار مسلما راني أو رأب من راني قال طلحة فقد رأبج جدابر بدن عبدد هللا وقدال موسدى وقدد أربدج
طلحة قال طحيى وقال لي موسى وقد رأبتني ونحن نرجو هللا قال ذا حدب

مددن حدددب

حسدن لر دب ال نارفده إال

موسددى بددن إب دراييم ا نصدداري وروب علددي بددن المدددبني وليددر واحددد مددن أ ددل الحدددب

عددن

موسى ذا الحدب
[  ] 3859حددداني ندداد حدددانا أبددو مااو ددة عددن ا عمددل عددن إب دراييم عددن عبي ددة ددو السددلماني عددن

عبد هللا بن مساود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خير الناح قرني ام الدذبن بلدونهم ادم الدذبن
بلددونهم اددم طدداتي قددوم مددن باددد ذل د تسددبق أطمددانهم شددهاداتهم أو شددهاداتهم أطمددانهم قددال وفددي ال دداب عددن

عمر وعمراو بن حصين و ر دة قال و ذا حدب

حسن صحيح

باب في فضل من باطع تحج الشجرة
[  ] 3860حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن أبددي ال يددر عددن جددابر قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم ال بدخل النار أحد ممن باطع تحج الشجرة قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب
[  ] 3861حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو داود قال أن انا شع ة عن ا عمدل قدال سدماج ذ دواو

أبدا صدالح عدن أبدي سددايد الخددري قدال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم ال تسدبوا أصدحابي فوالددذي
ن سددي بيددده لددو أو أحددد م أن ددق مطددل أحددد ذي ددا مددا أدره مددد أحددد م وال نصددي ه قددال ددذا حدددب

حسددن

وماندى قولده نصدي ه طاندي نصدف المدد حددانا الحسدن بدن علدي الخدالل و داو حاف دا حددانا أبدو مااو ددة
عن ا عمل عن أبي صالح عن أبي سايد عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه
[  ] 3862حدانا محمد بن طحيى حدانا طاقوب بدن إبدراييم بدن سداد حددانا عبيددة بدن أبدي رائطدة عدن
عبددد ال ددرحمن ب ددن ز دداد ع ددن عبددد هللا ب ددن مغ ددل ق ددال ق ددال رسددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم هللا هللا ف ددي
أص ددحابي هللا هللا ف ددي أص ددحابي ال تتخ ددذو م لرض ددا با دددي فم ددن أح ددبهم ف حب ددي أح ددبهم وم ددن أبغض ددهم
فب غضدي أبغضدهم ومدن اذا ددم فقدد اذاندي ومددن اذاندي فقدد اذب هللا ومددن اذب هللا فيوشد أو طاخدذه قددال

أبو عيسى ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 3863حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أز ددر السددماو عددن سددليماو التيمددي عددن خددداح عددن أبددي
ال ير عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ليدخلن الجندة مدن بداطع تحدج الشدجرة إال صداحب
الجمل ا حمر قال أبو عيسى ذا حدب
[  ] 3864حددانا قتي ددة حددانا الليد

حسن لر ب

عدن أبددي ال يدر عددن جدابر أو عبدددا لحاطدب بددن أبدي بلتاددة جدداء

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طشددكو حاط ددا فقددال طددا رسددول هللا ليدددخلن حاطددب النددار فقددال رسددول هللا

صلى هللا عليه وسلم ذبج ال بدخلها ف نه قد شهد بد ار والحدببية قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3865حدانا أبو ر ب حدانا عط ماو بن ناجية عن عبد هللا بن مسلم أبي طي دة عدن عبدد هللا بدن
بر دددة عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم مددا مددن أحددد مددن أصددحابي طمددوت بددار
با

قائدا ونو ار لهم بوم ال يامة قدال دذا حددب

لر دب وروي دذا الحددب

طي ة عن بن بر دة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسل و و أصح

إال

عدن عبدد هللا بدن مسدلم أبدي

باب
[  ] 3866حدانا أبو بكر محمد بن نافع حدانا النضر بن حماد حددانا سديف بدن عمدر عدن عبيدد هللا

بددن عمددر عددن ن ددافع عددن بددن عمددر ق ددال قددال رسددول هللا صددلى هللا علي دده وسددلم إذا أربددتم الددذبن طس ددبوو

أصحابي فقولوا لانة هللا على شر م قال أبو عيسى ذا حدب

منكر ال نارفه مدن حددب

عبيدد هللا بدن

عمر إال من ذا الوجه والنضر مجهول وسيف مجهول
باب فضل فاطمة بنج محمد صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3867حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن بددن أبددي مليكددة عددن المسددور بددن مخرمددة قددال سددماج النبددي

صلى هللا عليه وسلم طقول و و على المنبر إو بندي شدام بدن المغيدرة اسدتاذنوني فدي أو بنكحدوا ابندتهم
علددي بددن أبددي طالددب فددال اذو اددم ال اذو اددم ال اذو إال أو بر ددد بددن أبددي طالددب أو ططلددق ابنتددي و ددنكح

ابندتهم ف نهددا بضدداة مندي بر بنددي مددا رابهدا و ددؤذبني مددا اذا ددا قدال أبددو عيسددى دذا حدددب

حسددن صددحيح

وقد رواه عمرو بن دبنار عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة نحو ذا
[  ] 3868حدانا إبراييم بن سايد الجو ري حدانا ا سود بن عدامر عدن جا در ا حمدر عدن عبدد هللا
بددن عطدداء عددن بددن بر دددة عددن أبيدده قددال دداو أحددب النسدداء إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فاطمددة
ومن الرجال علي قال إبراييم ب ن سايد طاني من أ ل بيته قدال أبدو عيسدى دذا حددب
نارفه إال من ذا الوجه

حسدن لر دب ال

[  ] 3869حدانا أحمد بن منيع حدانا إسماعيل بن علية عن أبدوب عدن بدن أبدي مليكدة عدن عبدد هللا

بن ال ير أو عليدا ذ در بندج أبدي جهدل فبلد ذلد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فقدال إنمدا فاطمدة بضداة
مني بؤذبني ما اذا ا و نصدبني مدا أنصدبها قدال أبدو عيسدى دذا حددب

حسدن كدذا قدال أبدوب عدن بدن

أبددي مليكددة عددن بددن ال يددر وقددال ليددر واحددد عددن بددن أبددي مليكددة عددن المسددور بددن مخرمددة و حتمددل أو

طكوو بن أبي مليكة روب عنهما جمياا

[  ] 3870حدددانا س ددليماو بددن عب ددد الج ددار ال غدددادي حد ددانا عل ددي بددن ق ددادم ح دددانا أس د اط ب ددن نص ددر
الهمداني عدن السددي عدن صدبيح مدولى أم سدلمة عدن ز دد بدن أرقدم أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم
قددال لالددي وفاطمددة والحسددن والحسددين أنددا حددرب لمددن حددار تم وسددلم لمددن سددالمتم قددال أبددو عيسددى ددذا

حدب

لر ب إنما نارفه من ذا الوجه وصبيح مولى أم سلمة ليل بماروب

[  ] 3871حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو أحمددد ال يددري حدددانا سدداياو عددن ز يددد عددن شددهر بددن
حوشب عن أم سلمة أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم جلدل علدى الحسدن والحسدين وعلدي وفاطمدة سداء
ام قال اللهم ؤالء أ ل بيتي وخاصتي أذ ب عنهم الدرجل وطهدر م تطهيد ار فقالدج أم سدلمة وأندا ماهدم
طا رسول هللا قال إن إلى خير قدال دذا حددب

حسدن و دو أحسدن شديء روي فدي دذا وفدي ال داب عدن

عمر بن أبي سلمة وأنل بن مال وأبي الحمراء وماقل بن طسار وعائشة

[  ] 3872حددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عطمداو بددن عمددر أخبرنددا إسدرائيل عدن ميسدرة بددن حبيددب عددن

المنهال بن عمرو عن عائشة بنج طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالج ما أربدج أحددا أشد ه سدمتا ودال
و دطا برسول هللا في نيامها وقاود ا مدن فاطمدة بندج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قالدج و اندج إذا
دخلددج علددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددام إليهددا فقبلهددا وأجلسددها فددي مجلسدده و دداو النبددي صددلى هللا
عليه وسلم إذا دخل عليها قامج مدن مجلسدها فقبلتده وأجلسدته فدي مجلسدها فلمدا مدر

النبدي صدلى هللا

عليدده وسددلم دخلددج فاطمددة فاكبددج عليدده فقبلتدده اددم رفاددج أرسددها ف كددج اددم أكبددج عليدده اددم رفاددج أرسددها
فضحكج فقلج إو نج رن أو ذه من أعقل نسائنا ف ذا ي من النساء فلمدا تدوفي النبدي صدلى هللا
عليه وسلم قلج لها أرأبج حين أكببج على النبي صلى هللا عليه وسلم فرفادج أرسد ف كيدج ادم أكببدج
عليه فرفاج رأس فضحكج ما حملد علدى ذلد قالدج إندي إذا لبدذرة أخبرندي أنده ميدج مدن وجاده دذا

ف كيددج اددم أخبرنددي أنددي أسددرع أ لدده لحوقددا بدده فددذاه حددين ضددحكج قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن

لر ب من ذا الوجه وقد روي ذا الحدب

من لير وجه عن عائشة

[  ] 3873أخبرنددا محمددد بددن بشددار حدددانا محمددد بددن خالددد بددن عطمددة قددال حددداني موسددى بددن طاقددوب
ال ماددي عددن اشددم بددن اشددم أو عبددد هللا بددن و ددب أخب دره أو أم سددلمة أخبرتدده أو رسددول هللا صددلى هللا
عليه وسلم دعا فاطمة بدوم ال دتح فناجا دا ف كدج ادم حدداها فضدحكج قالدج فلمدا تدوفي رسدول هللا صدلى
هللا عليدده وسددلم سددالتها عددن بكائهددا وضددحكها قالددج أخبرنددي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم أندده طمددوت

ف كيددج اددم أخبرنددي أنددي سدديدة نسدداء أ ددل الجنددة إال مددر م ابنددة عم دراو فضددحكج قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

[  ] 3874حددانا حسدين بددن ب دد الكدوفي حدددانا عبدد السدالم بددن حدرب عدن أبددي الجحداب عدن جميددع
بن عمير التيمي قال دخلج مع عمتي على عائشدة فسد لج أي النداح داو أحدب إلدى رسدول هللا صدلى
هللا عليه وسلم قالج فاطمة فقيدل مدن الرجدال قالدج زوجهدا إو داو مدا علمدج صدواما قوامدا دذا حددب

حس ددن لر ددب ق ددال وأب ددو الجح دداب اس ددمه داود ب ددن أب ددي ع ددوب و ددروب ع ددن س دداياو الط ددوري ح دددانا أب ددو
الجحاب و او مرضيا
باب فضل خدطجة رضى هللا تاالى عنها
[  ] 3875حدددانا أبددو شددام الرفدداعي حدددانا ح ددص بددن ايدداث عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن

عائشة قالج ما لرت على أحدد مدن أزواق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم مدا لدرت علدى خدطجدة ومدا بدي

أو أكددوو أدر تهددا ومددا ذاه إال لكط درة ذ ددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم لهددا ومو دداو ليددذبح الشدداة
فيتت ع بها صدائق خدطجة فيهدبها لهن قال أبو عيسى ذا حدب
[  ] 3876حدددانا الحسددين بددن حر د

حسن صحيح لر ب

حدددانا ال ضددل بددن موسددى عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن

عائشة قالج ما حسددت أحددا مدا حسددت خدطجدة ومدا ت وجندي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إال بادد
ما ماتج وذل أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشر ا ببيج في الجندة مدن قصدب ال صدخب فيده وال

نصب قال ذا حدب

حسن من قصب قال إنما طاني به قصب اللؤلؤ

[  ] 3877حدانا اروو بن إسحاو الهمداني حدانا عبدة عن شام بدن عدروة عدن أبيده عدن عبدد هللا

بددن جا ددر قددال سددماج علددي بددن أبددي طالددب طقددول سددماج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم طقددول خيددر
نسددائها خدطج ددة بنددج خو ل ددد وخيددر نس ددائها مددر م ابن ددة عم دراو ق ددال وفددي ال دداب عددن أن ددل وابددن ع دداح
وعائشة و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3878حدانا أبو بكر بن زنجو ه حددانا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن قتدادة عدن أندل رضدى هللا
تاددالى عندده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال حسد

مددن نسدداء الاددالمين مددر م ابنددة عم دراو وخدطجددة

بنج خو لد وفاطمة بنج محمد واسية ام أرة فرعوو قال أبو عيسى ذا حدب

صحيح

باب فضل عائشة رضى هللا تاالى عنها
[  ] 3879حدددانا طحيددى بددن درسددج بصددري حدددانا حمدداد بددن ز ددد عددن شددام بددن عددروة عددن أبيدده عددن

عائشدة قالدج داو النداح بتحدروو بهدداطا م بدوم عائشدة قالدج فداجتمع صدواح اتي إلدى أم سدلمة فقلدن طددا

أم سددلمة إو الندداح بتحددروو بهددداطا م بددوم عائشددة ومنددا نر ددد الخيددر مددا تر ددد عائشددة فقددولي لرسددول هللا
صدلى هللا عليدده وسددلم طددامر النداح بهدددوو إليدده أبنمددا داو فددذ رت ذلد أم سددلمة فداعر

عنهددا اددم عدداد

إليهددا فاع ددادت الكددالم فقال ددج طددا رس ددول هللا إو ص دواح اتي ق ددد ذ ددرو أو الن دداح بتحددروو به ددداطا م ب ددوم

عائشددة فددامر الندداح بهدددوو أبنمددا نددج فلمددا انددج الطالطددة قالددج ذل د قددال طددا أم سددلمة ال تددؤذبني فددي
عائشدة ف نده مددا أند ل علدي الددوحي وأندا فدي لحدداب امدرأة مدنكن لير ددا قدال أبدو عيسددى دذا حددب

لر ب وقد روب باضهم ذا الحدب

عن حماد بن ز د عن شام بن عدروة عدن أبيده عدن النبدي صدلى

هللا عليدده وسددلم وقددد روي عددن شددام بددن عددروة ددذا الحدددب
سلمة شي ا من ذا و ذا حدب

حسددن

عددن عددوب بددن الحددرث عددن رميطددة عددن أم

قد روي عن شام بن عروة على رواطات مختل ة وقدد روب سدليماو بدن

بالل عن شام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حدب

حماد بن ز د

[  ] 3880حدانا عبد بن حميد أ خبرنا عبد الرزاو عدن عبدد هللا بدن عمدرو بدن علقمدة المكدي عدن بدن
أبي حسين عن بن أبي مليكة عن عائشة أو جبر ل جاء بصورتها في خرقدة حر در خضدراء إلدى النبدي

صلى هللا عليه وسلم فقال إو ذه زوجت في الدنيا وارخدرة قدال دذا حددب
من حدب

حسدن لر دب ال نارفده إال

عبد هللا بن عمرو بن علقمة وقد روب عبد الرحمن بن مهدي ذا الحددب

عدن عبدد هللا بدن

عمددرو بددن علقمددة بهددذا اإلسددناد مرسددال ولددم بددذ ر فيدده عددن عائشددة وقددد روب أبددو أسددامة عددن شددام بددن
عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه وسلم شي ا من ذا

[  ] 3881حدانا سو د بن نصر حدانا عبد هللا بن الم اره أخبرنا مامدر عدن ال دري عدن أبدي سدلمة
عن عائشة رضى هللا تاالى عنها قالج قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طدا عائشدة دذا جبر دل و دو

طق د أر علي د السددالم قالددج قلددج وعليدده السددالم ورحمددة هللا و ر اتدده تددرب مددا ال نددرب قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن صحيح

[  ] 3882حدانا سو د أخبرنا عبد هللا بن الم داره أخبرندا ز ر دا عدن الشدابي عدن أبدي سدلمة بدن عبدد
الدرحمن عددن عائشددة قالددج قددال لدي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم إو جبر دل طقد أر عليد السددالم فقلددج
وعليه السالم ورحمة هللا و ر اته قال أبو عيسى و ذا حدب

حسن

[  ] 3883حدددانا حميددد بددن مسددادة حدددانا ز دداد بددن الر يددع حدددانا خالددد بددن سددلمة المخ ومددي عددن أبددي
بدردة عددن أبدي موسددى قددال مدا أشددكل علينددا أصدحاب رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم حددب
عائشة إال وجدنا عند ا منه علما قال أبو عيسى ذا حدب

قددط فسددالنا

حسن صحيح

[  ] 3884حدددانا القاسددم بددن دبنددار الكددوفي حدددانا مااو ددة بددن عمددرو عددن ازئدددة عددن عبددد المل د بددن
عمير عن موسى بن طلحة قال ما رأبج أحدا أفصح من عائشة قال ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3885حدانا إبراييم بن طاقوب ومحمد بن بشار والل دظ البدن طاقدوب قداال حددانا طحيدى بدن حمداد
حدانا عبدد الا د بدن المختدار حددانا خالدد الحدذاء عدن أبدي عطمداو النهددي عدن عمدرو بدن الادا

أو

رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم اسدتامله علددى جدديل ذات السالسددل قدال فاتيتدده فقلددج طددا رسددول هللا أي
الناح أحب إلي قال عائشة قال من الرجال قال أبو ا قال أبو عيسى ذا حدب

حسن

[  ] 3886حدددانا إب دراييم بددن سددايد الجددو ري حدددانا طحي دى بددن سددايد ا مددوي عددن إسددماعيل بددن أبددي

خالدد عدن نديل بدن أبدي حدازم عدن عمدرو بدن الادا
عائشددة قددال مددن الرجددال قددال أبو ددا ددذا حدددب

أنده قدال طدا رسدول هللا مدن أحدب النداح إليد قدال

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

إسددماعيل عددن

نيل
[  ] 3887حدانا علدي بدن حجدر حددانا إسدماعيل بدن جا در عدن عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن بدن مامدر

ا نصداري عدن أنددل أو رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قدال فضدل عائشددة علدى النسدداء ضدل الطر ددد
علددى سددائر الطاددام قددال وفددي ال دداب عددن عائشددة وأبددي موسددى قددال و ددذا حدددب

حسددن وعبددد هللا عبددد

الرحمن بن مامر و أبو طوالة ا نصاري المدني اقة وقد روب عنه مال بن أنل

[  ] 3888حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بددن مهددي حددانا سداياو عدن أبدي إسدحاو عددن

عمددرو بددن لالددب أو رجددال نددال مددن عائشددة عنددد عمددار بددن طاسددر فقددال أع د ب مقبوحددا منبوحددا أتددؤذي
حبي ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ذا حدب

حسن

[  ] 3889حددانا م حمدد بدن بشدار حددانا عبددد الدرحمن بدن مهددي حددانا أبددو بكدر بدن عيداح عدن أبددي
حصين عن عبد هللا بن ز اد ا سددي قدال سدماج عمدار بدن طاسدر طقدول دي زوجتده فدي الددنيا وارخدرة
طاني عائشة رضى هللا تاالى عنها قال ذا حدب

حسن وفي ال اب عن علي

[  ] 3890حددانا أحمددد بدن عبدددة الضددبي حددانا الماتمددر بددن سدليماو عددن حميددد عدن أنددل رضددى هللا
تاالى عنه قال قيل طا رسول هللا من أحب النداح إليد قدال عائشدة قيدل مدن الرجدال قدال أبو دا قدال دذا
حدب

حسن لر ب من ذا الوجه من حدب

أنل

باب فضل أزواق النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3891حدددانا ع دداح الانبددري حدددانا طحيددى بددن طيددر الانبددري أبددو لسدداو حدددانا مسددلم بددن جا ددر
و او اقة عن الحكم بن أباو عن عكرمة قال قيل البدن ع داح بادد صدالة الصد ح ماتدج فالندة لد اا
أزواق النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فسددجد فقيددل لدده أتسددجد ددذه السدداعة فقددال ألدديل قددد قددال رسددول هللا
صلى هللا عليه وسلم إذا رأبتم اط ة فاسجدوا فاي اطة أع م من ذ اب أزواق النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 3892حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الصددمد ب ددن عبددد ال دوارث حدددانا اشددم ددو بددن س ددايد

الكوفي حدانا نانة قال حداتنا صاية بنج حيدي قالدج دخدل علدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم وقدد
بلغني عن ح صة وعائشة الم فذ رت ذلد لده فقدال أال قلدج فكيدف تكونداو خيد ار مندي وزوجدي محمدد

وأبي اروو وعمي موسى و او الذي بلغها أنهم قالوا نحن أكرم علدى رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم

منهددا وقددالوا نحددن أزواق النبددي صددلى هللا عليدده وسددل م و نددات عمدده قددال وفددي ال دداب عددن أنددل قددال و ددذا
حدب

لر ب ال نارفه من حدب

صاية إال من حدب

اشم الكوفي وليل إسناده بذل القوي

[  ] 3893حدانا محمد بن بشدار حددانا محمدد بدن خالدد بدن عطمدة حدداني موسدى بدن طاقدوب ال مادي

عن اشم بدن اشدم أو عبدد هللا بدن و دب بدن زمادة أخبدره أو أم سدلمة أخبرتده أو رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم دعا فاطمة عام ال تح فناجا دا ف كدج ادم حدداها فضدحكج قالدج فلمدا تدوفي رسدول هللا صدلى
هللا عليده وسددلم سددالتها عددن بكائهدا وضددحكها قالددج أخبرنددي رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم أندده ف كيددج

ام أخبرني أني سيدة نساء أ ل الجنة إال مر م بنج عمراو فضحكج قدال دذا حددب

حسدن لر دب مدن

ذا الوجه
[  ] 3894حدانا إسحاو بن منصور وعبد بن حميد قداال أخبرندا عبدد الدرزاو أخبرندا مامدر عدن اابدج

عن أنل قال بل صاية أو ح صدة قالدج بندج بهدودي ف كدج فددخل عليهدا النبدي صدلى هللا عليده وسدلم
و دي ت كدي فقددال مدا ب كيد فقالدج قالدج لددي ح صدة إنددي بندج بهدودي فقددال النبدي صددلى هللا عليده وسددلم
إند البندة نبددي ومو عمد لنبدي ومند لتحدج نبدي فادديم ت خدر عليد اددم قدال اتقدي هللا طددا ح صدة قدال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب من ذا الوجه

[  ] 3895حدانا محمد بن طحيى حدانا محمد بن بوسف حددانا سداياو بدن شدام بدن عدروة عدن أبيده

عن عائشة قالج قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خير م خيدر م
صداح كم فدددعوه قددال أبدو عيسددى ددذا حددب

لده وأندا خيدر م

حسددن لر ددب صدحيح مددن حدددب

لدي ومذا مدات

الطدوري مددا أقددل مددن رواه

عن الطوري وروي ذا عن شام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسل

[  ] 3896حددانا محمدد بدن طحيدى حددانا محمددد بدن بوسدف عدن إسدرائيل عددن الوليدد عدن ز دد بدن ازئددد
عن عبد هللا بن مساود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ببلغني أحدد عدن أحدد مدن أصدحابي

شددي ا ف د ني أحددب أو أخددرق إلدديهم وأنددا سددليم الصدددر قددال عبددد هللا فدداتي رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم
بمال فقسمه فانتهيج إلى رجلين جالسدين و مدا طقدوالو وهللا مدا أراد محمدد بقسدمته التدي قسدمها وجده هللا

وال الدددار ارخ درة فتطبددج حددين سددماتهما فاتيددج رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم وأخبرتدده فدداحمر وجهدده
وقدال دعندي عند فقدد أوذي موسددى بداكطر مدن ددذا فصدبر قددال أبدو عيسدى ددذا حددب

لر ددب مدن ددذا

الوجه وقد ز د في ذا اإلسناد رجل
[  ] 3897حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا عبددد هللا بددن محمددد حدددانا عبيددد هللا بددن موسددى والحسددين
بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليدد بدن أبدي شدام عدن ز دد بدن ازئدد عدن عبدد هللا بدن مسداود

رضى هللا تاالى عنه عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال ببلغندي أحدد عدن أحدد شدي ا وقدد روي دذا
الحدب

عن عبد هللا بن مساود عن النبي صلى هللا عليه وسلم شي ا من ذا من لير ذا الوجه

باب من فضائل أبي بن اب رضى هللا تاالى عنه
[  ] 3898حدددانا محمددود بددن لدديالو حدددانا أبددو داود أخبرنددا شددع ة عددن عاصددم قددال سددماج زر بددن
حبدديل طحدددث عددن أبددي بددن اددب أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال لدده إو هللا أمرنددي أو أق د أر
علي د الق دراو فق د أر عليدده ل لددم طكددن الددذبن ددروا و وفيهددا إو ذات الدددبن عنددد هللا الحنيايددة المسددلمة ال

اليهودطة وال النصرانية وال المجوسية من طامل خي ار فلن طك ره وق أر عليه لو أو البدن ادم وادطدا مدن مدال
بتغي إليه اانيا ولو داو لده اانيدا بتغدي إليده االطدا وال طمدأل جدوب بدن ادم إال التدراب و تدوب هللا علدى

من تاب قال أبو عيسى ذا حدب

حسن وقدد روي مدن ليدر دذا الوجده رواه عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن

بن أب ي عدن أبيده عدن أبدي بدن ادب رضدى هللا تادالى عنده أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال لده إو
هللا أمرندي أو أقد أر عليد القدراو وقددد رواه قتددادة عددن أنددل أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال بددي بددن

كاب إو هللا أمرني أو أق أر علي القراو
باب في فضل ا نصار وقر ل

[  ] 3899حددانا محمددد بددن بشددار حدددانا أبددو عددامر عددن ز يددر بددن محمددد عددن عبددد هللا بددن محمددد بددن
عقيددل عددن الط يددل بددن أبددي بددن اددب عددن أبيدده قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ل دوال الهج درة

لكنج ام أر من ا نصار
[  ] 3900حدانا بندار حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة عن عددي بدن اابدج عدن البدراء بدن عدازب
أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم أو قال قال النبي صلى هللا عليده وسدلم فدي ا نصدار ال طحدبهم إال
مددؤمن وال ب غضددهم إال منددافق مددن أحددبهم فاح دده هللا ومددن أبغضددهم فابغضدده هللا فقلددج لدده أأنددج سددماته

من البراء فقال إطاي حدث قال ذا حددب

صدحيح قدال و هدذا اإلسدناد عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم

قال لو سل الناح وادطا أو شع ا لكنج مع ا نصار قال ذا حدب

حسن

[  ] 3901حدانا محمد بن بشار قال حدانا محمد بن جا ر حدانا شع ة قال سماج قتدادة عدن أندل
رضى هللا تاالى عنه قال جمع رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ناسدا مدن ا نصدار فقدال دل فديكم أحدد
مددن ليددر م قددالوا ال إال بددن أخددج لنددا فقددال صددلى هللا عليدده وسددلم إو بددن أخددج القددوم مددنهم اددم قددال إو

قر شددا حدددب

عهددد م بجا ليددة ومصددي ة ومنددي أردت أو أجبددر م وأتددال هم أمددا ترضددوو أو برجددع الندداح

بالدنيا وترجاوو برسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إلدى بيدوتكم قدالوا بلدى فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسلم لو سدل النداح وادطدا أو شدع ا وسدلكج ا نصدار وادطدا أو شدع ا لسدلكج وادي ا نصدار أو شدابهم
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3902حدانا أحمد بن منيع حدانا شيم أخبرندا علدي بدن ز دد بدن جددعاو حددانا النضدر بدن أندل
عن ز د بن أرقم أنه تب إلى أنل بن مال طا ه فديمن أصديب مدن أ لده و ندي عمده بدوم الحدرة فكتدب

إليه إني أبشره ب شرب من هللا إني سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول اللهدم أل در لألنصدار

ولددذراري ا نصددار ولددذراري ذرار هددم قددال ددذا حدددب

حسددن صددحيح حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا شدديم

أخبرنا علي بن ز د بن جدعاو حدانا النضر بن أنل وقد رواه قتادة عدن النضدر بدن أندل عدن ز دد بدن

أرقم

[  ] 3903حدانا عبدة بدن عبدد هللا الخ اعدي ال صدري حددانا أبدو داود وعبدد الصدمد قداال حددانا محمدد
بدن اابددج البندداني عدن أبيدده عددن أندل بددن مالد عدن أبددي طلحددة قدال قددال لددي رسدول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم أقر قوم السالم ف نهم ما علمج أع ة صبر قال ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3904حددانا الحسددين بددن حر د

حددداني ال ضددل بدن موسددى عددن ز ر دا بددن أبددي ازئددة عددن عطيددة

عددن أبددي سددايد الخدددري عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أال إو عيبتددي التددي اوي إليهددا أ ددل بيتددي
ومو رشددي ا نصددار فدداع وا عددن مسددي هم وأقبل دوا مددن محسددنهم قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن قددال

وفي ال اب عن أنل
[  ] 3905حدددانا أحمددد بددن الحسددين حدددانا سددليماو بددن داود الهاشددمي حدددانا إبدراييم بددن سدداد حددداني

صدالح بددن يسدداو عددن ال ددري عددن محمدد بددن أبددي سدداياو عددن بوسددف بدن الحكددم عددن محمددد بددن سدداد

عدن أبيدده قدال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم مدن بددرد دواو قددر ل أ انده هللا قددال أبدو عيسددى ددذا
حددب

لر ددب مدن ددذا حددانا عبددد بدن حميددد قددال أخبرندي طاقددوب بدن إبدراييم بدن سدداد قدال حددداني أبددي

عن صالح بن يساو عن بن شهاب بهذا اإلسناد نحوه
[  ] 3906حدانا محمود بن ليالو حدانا بشر بن السري والمؤمدل قداال حددانا سداياو عدن حبيدب بدن
أبي اابج عن سدايد بدن جبيدر عدن بدن ع داح أو النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال ال بد غا ا نصدار
رجل بؤمن باهلل واليوم ارخر قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3907حددانا محمدد بدن بشدار حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة قدال سدماج قتدادة طحددث عدن

أنل بدن مالد قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ا نصدار رشدي وعيبتدي ومو النداح سديكطروو

و قلوو فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسي هم قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3908حدانا أبو ر ب حدانا أبو طحيى الحمداني عدن ا عمدل عدن طدارو بدن عبدد الدرحمن عدن
سدايد بدن جبيددر عدن بددن ع داح قددال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم اللهدم أذقددج أول قدر ل نكدداال
فدداذو اخددر م ن دواال قددال ددذا حدددب

سايد ا موي عن ا عمل نحوه

حسددن صددحيح لر ددب حدددانا عبددد الو دداب الددوراو حدددانا طحيددى بددن

[  ] 3909حدانا القاسم بن دبندار الكدوفي حددانا إسدحاو بدن منصدور عدن جا در ا حمدر عدن عطداء

بن السائب عن أنل أو النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال اللهدم أل در لألنصدار و بنداء ا نصدار و بنداء
أبناء ا نصار ولنساء ا نصار قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب في أي دور ا نصار خير
[  ] 3910حدانا قتي ة حدانا اللي

عن طحيى بن سايد ا نصاري أنه سمع أنل بدن مالد طقدول قدال

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أال أخبدر م بخيدر دور ا نصددار أو بخيدر ا نصدار قدالوا بلدى طدا رسددول
هللا قال بنو النجار ام الذبن بلونهم بندو عبدد ا شدهل ادم الدذبن بلدونهم بندو الحدرث بدن الخد رق ادم الدذبن

بلونهم بنو ساعدة ام قال بيده ف د ا أصداباه ادم بسدطهن دالرامي بيدطده قدال وفدي دور ا نصدار لهدا
خير قال دذا حددب

عليه وسلم

حسدن صدحيح وقدد روي دذا أطضدا عدن أندل عدن أبدي أسديد عدن النبدي صدلى هللا

[  ] 3911حددانا محمدد بدن بشدار حددانا محمدد بدن جا در حددانا شدع ة قدال سدماج قتدادة طحددث عدن

أنددل بددن مال د عددن أبددي أسدديد السدداعدي قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم خيددر دور ا نصددار
دور بنددي النجددار اددم دور بنددي عبددد ا شددهل اددم بنددي الحددرث بددن الخ د رق اددم بنددي سدداعدة وفددي ددل دور
ا نصار خير فقدال سداد مدا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم إال قدد فضدل عليندا فقيدل قدد فضدلكم علدى
كطيددر قددال أبددو عيسددى ددذا حدددب

حسددن صددحيح وأبددو أسدديد السدداعدي اسددمه مالد بددن ر ياددة وقددد روي

نحو ذا عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ورواه مامر عن ال دري عدن أبدي سدلمة وعبيدد
هللا بن عت ة عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3912حدانا أبو السائب سلم بن جنادة حدانا أحمد بن بشير عدن مجالدد عدن الشدابي عدن جدابر
بدن عبددد هللا قددال قددال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسددلم خيددر دطددار ا نصدار بنددو النجددار قددال ددذا حدددب
لر ب من ذا الوجه
[  ] 3913حدانا أبو السائب سلم بن جنادة حدانا أحمد بن بشير عدن مجالدد عدن الشدابي عدن جدابر

بدن عبدد هللا قددال قدال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم خيدر ا نصدار بنددو عبدد ا شدهل قددال دذا حدددب
لر ب من ذا الوجه
باب في فضل المدبنة

[  ] 3914حدددانا قتي ددة حدددانا اللي د

عددن سددايد بددن أبددي سددايد المقبددري عددن عمددرو بددن سددليم ال رقددي

عن عاصم بن عمر عن علي بن أبدي طالدب قدال خرجندا مدع رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حتدى إذ
كنا بحرة الس يا التي انج لسداد بدن أبدي وقدا

فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ائتدوني بوضدوء

فتوضا ام قام فاستقبل القبلدة ادم قدال اللهدم إو إبدراييم داو عبدده وخليلد ودعدا

عبده ورسول أدعوه

دل مكدة بالبر دة وأندا

ل المدبندة أو ت داره لهدم فدي مدد م وصداعهم مطدل مدا بار دج

البر ة بر تين قال ذا حدب

دل مكدة مدع

حسن صحيح قال وفي ال اب عن عائشة وعبد هللا بن ز د وأبي ر رة

[  ] 3915حدددانا عبددد هللا بددن أبددي ز دداد حدددانا أبددو ن اتددة بددونل بددن طحيددى بددن ن اتددة حدددانا سددلمة بددن
ورداو عن أبي سايد بن المالى عن علي بن أبي طالب وأبدي ر درة رضدى هللا تادالى عنهمدا قداال قدال

رسدول هللا صدلى هللا عليده وسددلم مدا بدين بيتدي ومنبددري روضدة مدن ر دا
لر ددب مددن ددذا الوجدده مددن حدددب

الجنددة قدال دذا حددب

حسددن

علددي وقددد روي مددن ليددر وجدده عددن أبددي ر درة عددن النبددي صددلى هللا

عليه وسلم
[  ] 3916حدانا محمد بن امدل المدروزي حددانا عبدد الا د بدن أبدي حدازم ال ا دد عدن طيدر بدن ز دد

عن الوليدد بدن ر داي عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال مدا بدين بيتدي ومنبدري روضدة
من ر ا

الجنة و هذا اإلسناد عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم قدال صدالة فدي مسدجدي دذا خيدر مدن

ألف صالة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحرام قال ذا حدب

حسدن صدحيح وقدد روي عدن أبدي

ر رة رضى هللا تاالى عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم من لير وجه

[  ] 3917حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا مادداذ بددن شددام حددداني أبددي عددن أبددوب عددن نددافع عددن بددن

عمدر قددال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم مددن اسدتطاع أو طمددوت بالمدبندة فليمددج بهدا فد ني أشد ع
لمددن طمددوت بهددا قددال وفددي ال دداب عددن سددبياة بنددج الحددارث ا سددلمية قددال ددذا حدددب
حدب

حسددن لر ددب مددن

أبوب السختياني

[  ] 3918حدددانا محمددد بددن عبددد ا علددى حدددانا الماتمددر بددن سددليماو قددال سددماج عبيددد هللا بددن عمددر
عن نافع عن بن عمر رضى هللا تاالى عنهما أو موالة له أتته فقالدج أشدتد علدي ال مداو ومندي أر دد أو

أخددرق إلددى الا دراو قددال فهددال إلددى الشددام أر

المنشددر اصددبري لكدداع فد ني سددماج رسددول هللا صددلى هللا

عليه وسدلم طقدول مدن صدبر علدى شددتها و وائهدا ندج لده شدهيدا أو شداياا بدوم ال يامدة قدال وفدي ال داب
عن أبي سدايد وسداياو بدن أبدي ز يدر وسدبياة قدال و دذا حددب

حسدن صدحيح لر دب مدن حددب

عبيدد

هللا
[  ] 3919حدانا أبو السائب سلم بن جنادة أخبرنا أبدي جندادة بدن سدلم عدن شدام بدن عدروة عدن أبيده

عن أبي ر رة قال قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم اخدر قر دة مدن قدرب اإلسدالم خ اربدا المدبندة قدال
ذا حدب

من حدب

حسن لر ب ال نارفده إال مدن حددب

أبي ر رة ذا

جندادة عدن شدام بدن قدال تاجدب محمدد بدن إسدماعيل

[  ] 3920حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مالد بددن أنددل وحدددانا قتي ددة عددن مالد بددن أنددل عددن

محمددد بددن المنكدددر عددن جددابر أو أعرابيددا بدداطع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علددى اإلسددالم فاصددابه
وعد بالمدبنددة فجدداء ا ع اربددي إلددى رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال أقلنددي بياتددي فددابى رسددول هللا
صلى هللا عليده وسدلم ادم جداءه فقدال أقلندي بياتدي فدابى فخدرق ا ع اربدي فقدال رسدول هللا صدلى هللا عليده
وسدلم إنمدا المدبندة دالكير تن ددي خبطهدا وتنصدع طيبهدا قددال وفدي ال داب عدن أبددي ر درة قدال و دذا حدددب
حسن صحيح

[  ] 3921حدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د وحدددانا قتي ددة عددن مال د عددن بددن شددهاب عددن

سايد بن المسيب عن أبي ر رة أنه او طقول لدو أربدج ال داء ترتدع بالمدبندة مدا ذعرتهدا إو رسدول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال ما بين البتيهدا حدرام قدال وفدي ال داب عدن سدايد وعبدد هللا بدن ز دد وأندل وأبدي
أبددوب وز ددد بددن اابددج و ارفددع بددن خدددطج وسددهل بددن حنيددف وجددابر قددال حدددب

صحيح

أبددي ر درة حدددب

حسددن

[  ] 3922حدددانا قتي ددة عددن مال د وحدددانا ا نصدداري حدددانا ماددن حدددانا مال د عددن عمددرو بددن أبددي
عمرو عن أنل بن مال أو رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم طلدع لده أحدد فقدال دذا جبدل طحبندا ونح ده
اللهم إو إبراييم حرم مكة ومني أحرم ما بين البتيها قال ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3923حددانا الحسددين بدن حر د

حددانا ال ضددل بدن موسددى عدن عيسددى بدن عبيددد عدن لدديالو بددن

عبد هللا الاامري عن أبي زرعة بن عمرو بدن جر در عدن جر در بدن عبدد هللا عدن النبدي صدلى هللا عليده
وسددلم قددال إو هللا أوحددى إلددي أي دؤالء الطالاددة ن لددج فهددي دار جرت د المدبنددة أو ال حددر ن أو قنسددر ن
قال ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من حدب

ال ضل بن موسى

[  ] 3924حددانا محمدود بدن لديالو حدددانا ال ضدل بدن موسدى حددانا شددام بدن عدروة عدن صدالح بددن
أبددي صددالح عددن أبي دده عددن أبددي ر د درة أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وس ددلم قددال ال طصددبر عل ددى واء
المدبندة وشددتها أحدد إال نددج لده شدهيدا أو شدداياا بدوم ال يامدة قددال وفدي ال داب عددن أبدي سدايد وسدداياو

بددن أبددي ز يددر وسددبياة ا سددلمية قددال و ددذا حدددب

حسددن لر ددب مددن ددذا الوجدده قددال وصددالح بددن أبددي

صالح أخو سهيل بن أبي صالح
باب في فضل مكة
[  ] 3925حدانا قتي ة حدانا اللي

عن عقيل عن ال دري عدن أبدي سدلمة عدن عبدد هللا بدن عددي بدن

حمراء ال ري قال رأبج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واق دا علدى الحد ورة فقدال وهللا إند لخيدر أر
هللا وأحددب أر

هللا إل ددى هللا ول دوال أن ددي أخرجددج مند د مددا خرج ددج قددال أب ددو عيسددى ددذا حدددب

حس ددن

لر ب صحيح وقد رواه بونل عن ال ري نحدوه ورواه محمدد بدن عمدرو عدن أبدي سدلمة عدن أبدي ر درة
عن النبي صلى هللا عليه وسلم وحدب

أصح

ال ري عن أبي سلمة عن عبد هللا بن عددي بدن حمدراء عنددي

[  ] 3926حدددانا محمددد بددن موسددى ال صددري حدددانا ال ضدديل بددن سددليماو عددن عبددد هللا بددن عطمدداو بددن

خطيم حدانا سايد بن جبير وأبو الط يل عدن بدن ع داح قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم لمكدة
مددا أطي د مددن بلددد وأح د إلددي ول دوال أو قددومي أخرجددوني من د مددا سددكنج ليددره قددال أبددو عيسددى ددذا
حدب

حسن لر ب من ذا الوجه

باب مناقب في فضل الارب

[  ] 3927حدانا محمد بن طحيى ا زدي وأحمد بن منيع ولير واحدد قدالوا حددانا أبدو بددر شدجاع بدن

الوليد عن قابوح بن أبي ربياو عدن أبيده عدن سدلماو قدال قدال لدي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدا

سددلماو ال ت غضددني فت ددارو دبن د قلددج طددا رسددول هللا يددف أبغض د و د
فت غضددني قددال ددذا حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

دددانا هللا قددال ت د غا الاددرب

أبددي بدددر شددجاع بددن الوليددد وسددماج

محمد بن إسماعيل طقول أبو ربياو لم بدره سلماو مات سلماو قبل علي
[  ] 3928حدانا عبد بن حميدد حددانا محمدد بدن بشدر الابددي حددانا عبدد هللا بدن عبدد هللا بدن ا سدود

عن حصين بن عمدر ا حمسدي عدن مخدارو بدن عبدد هللا عدن طدارو بدن شدهاب عدن عطمداو بدن ع داو

قدال قدال رسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم مدن لددل الادرب لددم بددخل فدي شد اعتي ولدم تنلدده مدودتي قددال
ذا حدب
أ ل الحدب

لر ب ال نارفه إال من حدب
بذاه القوي

حصين بدن عمدر ا حمسدي عدن مخدارو ولديل حصدين عندد

[  ] 3929حدانا طحيى بن موسدى قدال حددانا سدليماو بدن حدرب حددانا محمدد بدن أبدي رز دن عدن أمده
قالددج انددج أم الجر ددر إذا مددات أحددد مددن الاددرب اشددتد عليهددا فقيددل لهددا إن د ن دراه إذا مددات رجددل مددن
الادرب اشدتد عليد قالدج سددماج مدوالي طقدول قددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسدلم مددن اقتدراب السدداعة
اله الارب قال محمد بدن أبدي رز دن وموال دا طلحدة بدن مالد قدال دذا حددب

حدب

لر دب إنمدا نارفده مدن

سليماو بن حرب

[  ] 3930حددانا محمدد بدن طحيدى ا زدي حددانا حجداق بدن محمدد عدن بدن جدر ج أخبرندي أبدو ال يددر

أندده س ددمع جددابر ب ددن عبددد هللا طق ددول حددداتني أم ش ددر أو رسددول هللا ص ددلى هللا عليدده وس ددلم قددال لي ددرو

الندداح مددن الدددجال حتددى بلحقدوا بالج ددال قالددج أم شددر طددا رسددول هللا فددابن الاددرب بوم ددذ قددال ددم قليددل

قال أبو عيسى ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3931حددانا بشدر بدن ماداذ الاقددي بصدري حددانا ب دد بدن زر دع عدن سدايد بدن أبدي عرو دة عددن
قتادة عن الحسن عن سمرة بدن جنددب أو رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال سدام أبدو الادرب و افد

أبو الروم وحام أبو الح ل قال أبو عيسى ذا حدب

حسن و قال طاف

و افج و ج

باب في فضل الاجم
[  ] 3932أخبرنا ساياو بن و يع ح دانا طحيى بن ادم عن أبي بكر بن عياح حددانا صدالح بدن أبدي
صدالح مددولى عمدرو بددن حر د

قددال سدماج أبددا ر درة طقدول ذ ددرت ا عداجم عنددد النبدي صددلى هللا عليدده

وسلم فقال النبي صلى هللا عليه وسلم نا بهم أو ب اضهم أواق مني بكدم أو ب اضدكم قدال دذا حددب

لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

أب دي بكددر بددن عيدداح وصددالح بددن أبددي صددالح ددذا طقددال لدده صددالح بددن

مهراو مولى عمرو بن حر
[  ] 3933حدانا علي بن حجر حدانا عبد هللا بن جا ر حدداني ادور بدن ز دد الددبلي عدن أبدي الغيد
عن أبي ر رة قال نا عندد رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم حدين أن لدج سدورة الجمادة فتال دا فلمدا بلد
ل واخدر ن مددنهم لمددا بلحقدوا بهددم و قددال لدده رجدل طددا رسددول هللا مدن دؤالء الددذبن لددم بلحقدوا بنددا فلددم طكلمدده
قددال وسددلماو ال ارسددي فينددا قددال فوضددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بددده علددى سددلماو فقددال والددذي

ن سددي بيددده لددو دداو اإلطمدداو بالطر ددا لتناولدده رجددال مددن دؤالء قددال ددذا حدددب
وجده عدن أبدي ر درة عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وأبدو الغيد

حسددن وقددد روي مددن ليددر

اسدمه سدالم مدولى عبدد هللا بدن مطيدع

مدني
باب في فضل اليمن
[  ] 3934حدددانا عبيددد هللا بددن أبددي ز دداد القطدوا نددي وليددر واحددد قددالوا حدددانا أبددو الوليددد حدددانا عم دراو
القطدداو عددن قتددادة عددن أنددل عددن ز ددد بددن اابددج رضددى هللا تاددالى عندده أو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم
ن ر قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلو هم و داره لندا فدي صداعنا ومددنا قدال أبدو عيسدى دذا حددب
صحيح لر ب ال نارفه من حدب

ز د بن اابج إال من حدب

عمراو القطاو

حسدن

[  ] 3935حدددانا قتي ددة حدددانا عبددد الا د بددن م حمددد عددن محمددد بددن عمددرو عددن أبددي سددلمة عددن أبددي
ر درة قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم أتدداكم أ ددل الديمن ددم أضدداف قلو دا وأرو أف دددة اإلطمدداو

طماو والحكمة طمانية وفي ال اب عن بن ع اح وأبي مساود و ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3936ح دددانا أحم ددد ب ددن مني ددع ح دددانا ز ددد ب ددن ح دداب ح دددانا مااو ددة ب ددن ص ددالح ح دددانا أب ددو م ددر م

ا نصدداري عددن أبددي ر درة قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم المل د فددي قددر ل والقضدداء فددي
ا نصار وا ذاو في الح شة وا مانة فدي ا زد طاندي الديمن حددانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن

بن مهدي عن مااو ة بن صالح عن أبدي مدر م ا نصداري عدن أبدي ر درة نحدوه ولدم برفاده و دذا أصدح
من حدب

ز د بن ح اب

[  ] 3937حدانا عبد القدوح بدن محمدد الاطدار حدداني عمدي صدالح بدن عبدد الكبيدر بدن شدايب بدن
الح حاب حداني عمي عبد السالم بن شايب عن أبيه عن أنل رضدى هللا تادالى عنده قدال قدال رسدول

هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ا زد أسددد هللا فددي ا ر

بر ددد الندداح أو طضدداو م و ددابى هللا إال أو بددرفاهم

ولياتين على الناح زماو طقول الرجل طدا ليدج أبدي داو أزدطدا طدا ليدج أمدي اندج أزدطدة قدال دذا حددب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه وروي ذا الحدب

بهذا اإلسناد عن أنل موقوب و و عندنا أصح

[  ] 3938ح ددانا عبددد القدددوح بددن محمددد حدددانا محمددد بددن طيددر الابدددي ال صددري حدددانا مهدددي بددن

ميموو حداني ليالو بن جر ر قال سماج أنل بن مال طقدول إو لدم نكدن مدن ا زد فلسدنا مدن النداح
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3939حددانا أبدو بكددر بدن زنجو دده بغددادي حدددانا عبدد الددرزاو أخبرندي أبددي عدن ميندداء مدولى عبددد
الدرحمن بدن عدوب قدال سدماج أبدا ر درة طقدول ندا عندد النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فجداء رجدل أحسد ه
مددن ندديل فقددال طددا رسددول هللا الاددن حمي د ار فدداعر

عندده اددم جدداءه مددن الشددق ارخددر فدداعر

عندده فقددال

النبدي صدلى هللا عليده وسددلم رحدم هللا حميد ار أفدوا هم سدالم وأبددبهم طاددام و دم أ دل أمددن ومطمداو قدال أبددو
عيسدى دذا حددب

مناكير

لر دب ال نارفده إال مدن دذا الوجده مدن حددب

عبدد و دروب عدن مينداء دذا أحادبد

باب مناقب لغ ار وأسلم وجهينة وم نة
[  ] 3940حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن دداروو حدددانا أبددو مال د ا شددجاي عددن موسددى بددن

طلحددة عددن أبددي أبددوب ا نصدداري قددال قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ا نصددار وم نددة وجهينددة

ول ددار وأشددجع ومددن دداو مددن بنددي عبددد الدددار مدوالي لدديل لهددم مددولى دوو هللا ورسددوله م دوال م قددال أبددو

عيسى ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3941حدانا علي بدن حجدر حددانا إسدماعيل بدن جا در عدن عبدد هللا بدن دبندار عدن بدن عمدر أو
رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم قددال أسدلم سددالمها هللا ول دار ل ددر هللا لهددا وعصدية عصددج هللا ورسددوله
قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

باب مناقب في ا يف و ني حني ة
[  ] 3942حدددانا أبددو سددلمة طحيددى بددن خلددف حدددانا عبددد الو دداب الطق ددي عددن عبددد هللا بددن عطمدداو بددن
خيدطم عددن أبددي ال يددر عددن جددابر قددال قددالوا طددا رسددول هللا أخرقتنددا ن ددال ا يددف فددادع هللا علدديهم قددال اللهددم
أ د ا ي ا قال ذا حدب

حسن صحيح لر ب

[  ] 3943حدددانا ز ددد بددن أخ د م الطددائي حدددانا عبددد القددا ر بددن شددايب حدددانا شددام عددن الحسددن عددن
عمراو بن حصين قال مات النبي صلى هللا عليه وسدلم و دو طكدره االادة أحيداء ا ي دا و ندي حني دة و ندي
أمية قال ذا حدب

لر ب ال نارفه إال من ذا الوجه

[  ] 3944حددانا علددي بددن حجدر أخبرنددا ال ضددل بددن موسدى عددن شددر عددن عبدد هللا بددن عاصددم عددن

بن عمر قال قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي ا يدف دذاب ومبيدر حددانا عبدد الدرحمن بدن واقدد
أبددو مسددلم حدددانا شددر بهددذا اإلسددناد نحددوه وعبددد هللا بددن عاصددم طكنددى أبددا عل دواو و ددو ددوفي قددال ددذا
حدددب

حسددن لر ددب ال نارفدده إال مددن حدددب

شددر وشددر طقددول عبددد هللا بددن عاصددم ومس درائيل بددروي

عن ذا الشيد و قول عبد هللا بن عصمة وفي ال اب عن أسماء بنج أبي بكر

[  ] 3945حدددانا أحمددد بددن منيددع حدددانا ب ددد بددن دداروو أخبرنددي أبددوب عددن سددايد المقبددري عددن أبددي
ر درة أو أعرابيددا أ ددب لرسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم بكدرة فاوضده منهددا سدج بكدرات فتسدخطه فبلد

ذلد النبدي صددلى هللا عليده وسدلم فحمددد هللا وأاندى عليدده ادم قدال إو فالنددا أ ددب إلدي ناقددة فاوضدته منهددا

سدج بكدرات ف ددل سداخطا ولقددد ممدج أو ال أقبددل دطدة إال مددن قرشدي أو أنصدداري أو اق دي أو دوسددي

قددال وفددي الحدددب

ددالم أكطددر مددن قددال ددذا حدددب

قددد روي مددن ليددر وجدده عددن أبددي ر درة و ددد بددن

دداروو بددروي عددن أبددي أبددوب أبددي الاددالء و ددو أبددوب بددن مسددكين و قددال بددن أبددي مسددكين ولاددل ددذا

الحدب

الذي رواه عن أبوب عن سايد المقبري و و أبوب أبو الاالء

[  ] 3946حدددانا محمددد بددن إسددماعيل حدددانا أحمددد بددن خالددد الحمصددي حدددانا محمددد بددن إسددحاو عددن

سدايد بدن أبدي سدايد المقبددري عدن أبيده عدن أبدي ر درة قدال أ ددب رجدل مدن بنددي فد ارة إلدى النبدي صددلى
هللا عليه وسلم نا قة من إبلده التدي دانوا أصدابوا بالغابدة فاوضده منهدا بادا الادو

فتسدخطه فسدماج

رس ددول هللا ص ددلى هللا علي دده وس ددلم عل ددى ددذا المنب ددر طق ددول إو رج دداال م ددن الا ددرب به دددي أح ددد م الهدط ددة
فاعوضدده منهددا بقدددر مددا عندددي اددم بتسددخطه في ددل بتسددخط علددي وأطددم هللا ال أقبددل باددد مقددامي ددذا مددن

رجل من الارب دطدة إال مدن قرشدي أو أنصداري أو اق دي أو دوسدي قدال دذا حددب
من حدب

ب د بن اروو عن أبوب

حسدن و دو أصدح

[  ] 3947حدددانا إبدراييم بددن طاقددوب وليددر واحددد قددالوا حدددانا و ددب بددن جر ددر حدددانا أبددي قددال سددماج

عبد هللا بن مالذ طحدث عن نميدر بدن أوح عدن مالد بدن مسدروي عدن عدامر بدن أبدي عدامر ا شداري

عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم نادم الحدي ا سدد وا شداروو ال ط دروو فدي القتدال وال

طغلوو م مندي وأندا مدنهم قدال فحدداج بدذل مااو دة فقدال لديل كدذا قدال رسدول هللا قدال دم مندي وملدي
فقلج ليل كدذا حدداني أبدي ولكنده حدداني قدال سدماج رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طقدول دم مندي
وأنا منهم قال فانج أعلدم بحددب

جر ر و قال ا سد م ا زد

أبيد قدال دذا حددب

حسدن لر دب ال نارفده إال مدن حددب

و دب بدن

[  ] 3948حدانا محمدد بدن بشدار حددانا عبدد الدرحمن بدن مهددي حددانا شدع ة عدن عبدد هللا بدن دبندار

عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال أسدلم سدالمها هللا ول دار ل در هللا لهدا قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

صحيح وفي ال اب عن أبي ذر وأبي بردة و ر دة وأبي ر رة رضى هللا تاالى عنه

[  ] 3949حدانا محمد بن بشار حدانا مؤمل حدانا ساياو عن عبد هللا بن دبندار نحدو حددب

وزاد فيه وعصية عصج هللا ورسوله قال أبو عيسى ذا حدب

حسن صحيح

شدع ة

[  ] 3950حدانا قتي ة حدانا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي ال ناد عن ا عدرق عدن أبدي ر درة قدال

قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم والدذي ن دل محمدد بيدده لغ دار وأسدلم وم ندة ومدن داو مدن جهيندة
أو قدال جهيندة ومدن داو مدن م ندة خيدر عندد هللا بددوم ال يامدة مدن أسدد وطدة ولط داو قدال أبدو عيسددى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3951حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا عبددد الددرحمن بددن مهدددي حدددانا سدداياو عددن جددامع بددن شددداد
عددن صد واو بددن محددرز عددن عمدراو بددن حصددين قددال جدداء ن ددر مددن بنددي تمدديم إلددى رسددول هللا صددلى هللا
عليدده وسددلم فقددال أبشددروا طددا بنددي تمدديم قددالوا بش درتنا فاعطنددا قددال فتغيددر وجدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده

وسلم وجاء ن در مدن أ دل الديمن فقدال اقبلدوا ال شدرب إذ لدم تقبلهدا بندو تمديم قدالوا قدد قبلندا قدال أبدو عيسدى
ذا حدب

حسن صحيح

[  ] 3952حدانا محمود بن ليالو حدانا أبو أحمد حدانا ساياو عن عبد المل بن عميدر عدن عبدد
الددرحمن بددن أبددي بكددر عددن أبيدده أو رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال أسددلم ول ددار وم نددة خيددر مددن
تمدديم وأسددد ولط دداو و نددي عددامر بددن صاصدداة طمددد بهددا صددوته فقددال القددوم قددد خددابوا وخسددروا قددال فهددم
خير منهم قال ذا حدب

حسن صحيح

باب في فضل الشام واليمن
[  ] 3953حددانا بشدر بددن ادم بدن بندج أز ددر السدماو حدداني جدددي أز در السدماو عددن بدن عدوو عددن
نافع عان بن عمر أو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اللهم باره لنا في شدامنا اللهدم بداره لندا فدي
طمننددا قددالوا وفددي نجدددنا قددال اللهددم بدداره لنددا فددي شددامنا و دداره لنددا فددي طمننددا قددالوا وفددي نجدددنا قددال ندداه

ال د الزل وال ددتن و هددا أو قددال منهددا طخددرق قددرو الشدديطاو قددال ددذا حدددب
الوجه من حدب

بدن عدوو وقدد روي دذا الحددب

حسددن صددحيح لر ددب مددن ددذا

أطضدا عدن سدالم بدن عبدد هللا بدن عمدر عدن أبيده عدن

النبي صلى هللا عليه وسلم
[  ] 3954حدددانا محمددد بددن بشددار حدددانا و ددب بددن جر ددر حدددانا أبددي قددال سددماج طحيددى بددن أبددوب
طحدث عن ب د بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بدن شماسدة عدن ز دد بدن اابدج قدال ندا عندد رسدول هللا

صدلى هللا عليده وسدلم نؤلدف القدراو مدن الرقداع فقددال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم طدو ى للشدام فقلنددا
ي ذلد طددا رسددول هللا قددال و مالئكددة الددرحمن باسددطة أجنحتهددا عليهددا قددال ددذا حدددب

إنما نارفه من حدب

حسددن لر ددب

طحيى بن أبوب

[  ] 3955حدددانا محمددد بددن طسددار حدددانا أبددو عددامر الاقدددي حدددانا شددام بددن سدداد عددن أبددي سددايد

المقبري عن أبي ر رة عن النبي صلى هللا عليده وسدلم قدال لينتهدين أقدوام ط تخدروو بوبدائهم الدذبن مداتوا

إنما م فحم جهنم أو ليكونن أ وو على هللا من الجال الذي بد ده الخرء بان ه إو هللا قدد أذ دب عدنكم
عبيددة الجا ليددة إنمددا ددو مددؤمن تقددي وفدداجر شددقي الندداح لهددم بنددو ادم وادم خلددق مددن ت دراب قددال وفددي

ال اب عن بن عمر وابن ع اح قال و ذا حدب

حسن لر ب

[  ] 3956حدددانا دداروو بددن موسددى بددن أبددي علقمددة القددروي المدددني حددداني أبددي عددن شددام بددن سدداد

عدن سدايد بدن أبدي سدايد عدن أبيده عددن أبدي ر درة رضدى هللا تادالى عنده أو رسدول هللا صدلى هللا عليدده
وسددلم قددال قددد أذ ددب هللا عددنكم عبيددة الجا ليددة وفخر ددا باربدداء مددؤمن تقددي وفدداجر شددقي والندداح بنددو ادم
وادم من تراب قال و ذا أصح عندنا مدن الحددب

ا ول وسدايد المقبدري قدد سدمع أبدا ر درة و دروي عدن

أبيه أشياء طيرة عن أبي ر رة رضى هللا تاالى عنه

